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 مشهد در انتظار 
تصمیم عاجل کرونایی

آیت ا... علم الهدی از ضرورت توجه به هشدار پزشکان گفت و نمایندگان مشهد 
درباره وضعیت بحرانی شهر به رئیس جمهور نامه نوشتند
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 آزادی 3 هزار اسیر مشهدی با 
تدبیر قائم مقام فراهانی
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شهردار  بجنورد
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 گرانی جهانی،  ارز 4200 را بلعید
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 انتشار مذاکرات منتشرنشده 
رهبر انقالب با آیت ا... هاشمی 

درباره مذاکره با آمریکا
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 واکسن  نزن ها؛ درد جدید 
جهان کرونایی

چرا 30درصد ایرانی ها تاکنون 
برای واکسن ثبت نام نکرده اند؟
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 موفقیت درکنکور به روایت 
نخبه های خراسانی

70به 30 به نفع مراکز استان ها

خراسان رضوی و 5

   خراسان رضوی

عذرخواهی یا نمک برزخم؟
دیروز آخرین جلســه دولــت دوازدهم برگزار شــد و 

آن چه بیش از حرف های تکراری...

یادداشت سردبیر

دکتر سید علی علوی

  صفحه 2

معمای اطفای حریق 
ایرانی در ترکیه!

چرا آتش نشان هوایی برای مهار 
آتش سوزی به ترکیه می رود اما در 

  صفحه 4زاگرس حضور ندارد؟

حذف والیبال،  شکست 
کشتی  و فقط همین!

قرار نیست دوباره مدال المپیک بگیریم؟
   خراسان  ورزشی
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. تکشماره 40000 ریال در مشهد
. تکشماره 25000  ریال در شهرستان ها

صبحگاهی های 
تلویزیون  زیر ذره بین

از میان برنامه های صبحگاهی 
تلویزیون، کدام مجریان موفق ترند؟

 فیلم ها و عکس هایی که با رویکرد 
طنز  دست به دست می شوند 

پیرمرد پرحاشیه، عباس 
بوعذار و بقیه رفقا

زندگی سالم

 عذرخواهی تعارفی 
در جلسه خداحافظی

 روحانی  در جلسه آخر دولتش گفت: اگر عیب و نقصی داشتیم از مردم پوزش می خواهیم
   صفحه 12عذرخواهی مشروط و تعارفی که واکنش هایی را  برانگیخت

پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری



عذرخواهی یا نمک بر زخم؟

دیروز آخرین جلسه دولت دوازدهم برگزار شد 
و آن چه بیش از حرف های تکراری آقای رئیس 
جمهور به چشم آمد نحوه و شکل عذرخواهی 

ایشان از مردم بود.
روحانی در این جلسه تصریح کرد :» تالش ما این 
بوده که نقص و عیب ما کمتر باشد، اما اگر عیب و 
نقصی داشتیم از مردم عذرخواهی و از آن ها طلب 

عفو  و  رحمت می کنیم.«
ــور را  ــه ــم ــت هــــای رئـــیـــس ج ــب ــح  وقـــتـــی ص
می شنیدی،  گویی آقای روحانی باور دارد که 
در این 8 سال عملکرد بی نقص یا کم نقص داشته 
یا گویی باور دارد که علت و علل همه مشکالت 
عده ای خاص خارج از دولت اویند. گویی باور 
دارد که مدیریت افکار عمومی را به نحو مناسب 
انجام داده و گویی باور دارد که مردم معتقدند 

رئیس جمهوری شفاف با مردم بوده است .
باورهایی که  اگر جز این بود شاید آقای روحانی 
دیروز به نحو دیگری از مردم بابت همه فشارها  
بابت همه کوچک شــدن سفره ها ،بابت همه 
تنگناهای معیشتی، بابت همه بی تدبیری های 
ارزی و بانکی، بابت همه بی تدبیری های بنزینی 
مردم  از  دیپلماتیک  تدبیری  بی  همه  بابت  و 

عذرخواهی می کرد.
البته واقعیت این است آقای روحانی در دوران 
سختی بر کرسی ریاست جمهوری تکیه زد به 
گونه ای که دولت های یازدهم و دوازدهم جزو 
پرمضیقه ترین دولت های 40 سال گذشته بود 
و اجماع جهانی علیه ایران در نهایت خود قرار 
داشت  و در این میان تقریبا هیچ ناظر منصفی 
نیست که بخشی از مشکالت کشور را به همین 
تحریم های فراگیر آمریکا و متحدان اروپایی اش 
مربوط نداند و تقریبا هیچ کارشناس اقتصادی 
ــزوای  نیست که کاهش درآمــدهــای نفتی و ان
سیستم بانکی و بیمه ای کشور را موثر در وضع 
ناخوشایند موجود نداند، اما مسئله این جاست که 
گرچه بخشی از وضعیت موجود مربوط به عناصر 
بیرونی است اما نمی توان کتمان کرد که بخشی 
از شرایط فعلی  ماحصل رویکرد شخص رئیس 
جمهور در گره زدن همه چیز کشور به مذاکره 
بود.نمی توان انکار کرد که اگر طرف آمریکایی 
دوصدایی را از داخــل کشور نمی شنید تا این 
میزان به فشار حداکثری خود ادامه نمی داد.
شاید اگر همه چیز به تحریم ها و مذاکره گره 
نمی خورد مردم و اقتصاد و بخش خصوصی برای 

8 سال خود را در تعلیق باقی نمی گذاشتند. 
بله حتما بخشی از فشاری که آحاد مردم طی 
هشت سال گذشته به ویژه طی سه سال اخیر 
متحمل شدند ناشی از تحریم ها و فشار های 
حداکثری آمریکا بوده است اما آیا براساس روایت 
آقای روحانی این همه داستان است و عملکرد 

دولت در شرایط موجود هیچ  سهمی ندارد؟
بی تردید بخشی از مشکالت امروز کشور را باید 
ماحصل گره زدن همه امور کشور به مذاکرات، 
تمرکز بر ظرفیت ها و فرصت های فرامنطقه ای 
ــای داخــلــی ، نبود  ، کــم توجهی بــه ظرفیت ه
شفافیت با مردم ، بی توجهی به اعتماد عمومی، 
بی توجهی به اقتصاد مقاومتی و تصمیمات غلط 

و» ارزیابی های پشت شیشه ای «دانست.
واقعیت این است که اگر دولت تکلیف مذاکرات را 
در یک دوره معقول یکی دو ساله نهایی می کرد اگر 
اعتماد بیش از حد به طرف بدعهد غربی نمی کرد، 
اگر پس از بدعهدی ترامپ کشور را نزدیک به دو 
سال در تعلیق قرار نمی داد، اگر اقدامات متقابل 
را به سرعت انجام می داد، اگر دعواهای پشت پرده 
سیاسی درباره مذاکرات هسته ای را به کف جامعه 
نمی کشاند و... شاید کشور امــروز با مجموعه 
مشکالت اقتصادی از تورم و ارزش پول ملی و... 
مواجه نبود.به نظر می رسد رئیس جمهور نه به 
خاطر فشارهای حداکثری آمریکا و متحدانش 
اما به خاطر مجموعه ای از قصور و تقصیرهایی که 
چون روز روشن است و تاریخ گواه آن است نه با اما 
و اگر و نه با زبان تعارف و مشروط باید از ملت صبور 
و شریف ایران عذرخواهی می کرد عذرخواهی 
اگر مرهمی نمی بود حداقل نمک بر زخم امروز 

مردم نباشد.

اخبار دوشنبه ۱۱ مرداد 2۱۴۰۰
22 ذی الحجه  ۱۴۴2.شماره 2۰722

یادداشت سردبیر

  دکترسیدعلی علوی 
alavi@khorasannews.com

حرف مردم
 ستون »حرف مردم« انعكاس دهنده صادق حرف های شماست.

پیامك: 2۰۰۰999       تلفن: 37۰۰9۱۱۱ ۰5۱                 

را  • المپیک  دوران  ترین  ضعیف  نظرم  به 
سپری می کنیم و تنها دلیل آن وزارت ورزش 
ورزش  مدیران  هستند.  المپیک  کمیته  و 
فقط زمان مسابقات دیده می شوند که آن هم 
بــرای دیــده شدن خودشان است و زحمات 

ورزشکاران را به نام خود  تمام می کنند.
روحانی اون کلیدت که برای ما مردم کاری  •

نکرد، بی زحمت بذارش زیر گلدون تا رئیسی 
بیاد برداره و قفل ها رو باز کنه!

را تسخیر کرده  • مــوج پنجم کرونا مشهد 
مسئوالن بی خیال هنوز خواب اند. آرام حرف 

بزنیم احیانا بیدار نشوند!
ای آمریکا ! خاک بر سرت که فقط یک پیک  •

کرونا را تجربه کردی. مثل ایران باش.
 لطفا مسئوالن را یک سال مانده به پایان  •

خدمتشان ممنوع الخروج کنند تا سازمانی 
در کشور به عملکردشان رسیدگی کند بعد 

اجازه خروج به آن ها بدهند.
معلوم نیست کار دانشگاه علوم پزشکی  •

مشهد چیست؟ با وضع اسفبار بیمارستان 
ها که حدود ۶0 درصدش مسافران هستند 
وقتی به ستاد کرونا در تهران زنگ می زنم 
ــاد کنید، مــی گــن مشهد  ــج مــحــدودیــت ای

درخواستی نداشته!
مسئوالن خیلی بابت حقوقی که دریافت  •

می کنند باید شک داشته باشند که حالل 
است یا نه چون مردم روز به روز در سختی و 
مشکل بیشتر زندگی می کنند و ناراضی ترند.

 در یکی از موسسات کنکوری برای فرزندم  •
می خواستم فقط آزمون ثبت نام کنم که مبلغ 
آن دو میلیون است. می گویید باید دو میلیون 
بابت خدمات مشاوره و رفع اشکال هم پرداخت 
کنید. خب اگر کسی نخواست از خدمات دیگر 

استفاده کند چه باید بکند؟ آیا اجباری است؟
آقــای دزد عزیز! اون پنج متر کابل تلفن  •

پشت در حیاط را که بردی برای تو خیلی پولی 
نیست اما بی انصاف! االن چند تا ساختمان 
بیش از یک هفته است که نه تلفن دارند و نه 

اینترنت. ای کاش کمی جوانمردی داشتی!
درباره افزایش ساالنه اجاره خانه ها، مقصر  •

اصلی دولت و رئیس اتحادیه های بنگاه داران 
هستند که قانون را اجرا نکردند!

لطفا آماری از افرادی که با بودجه دولتی به  •
المپیک اعزام شدند به صورت شفاف منتشر 
کنید تا ببینیم چه  تعداد ورزشکار داشتیم و 

چه تعداد همراه؟!
 واقعا این قدر آبی بودن روزنامه خراسان  •

یه  ولــی  شــده  قهرمان  پرسپولیس  جالبه! 
تبریک کوچک و حقیر گذاشتین و حتی تو 
صفحه ورزشــی چیزی چاپ نکردین. واقعا 
که باید مــدال آبــی بهتون داد، کجای دنیا 
دیدین که خبر این چنینی این قدر بی اهمیت 
چاپ بشه. شما به هــواداران پرسپولیس بی 
خجالت  باید  که  واقعا  می کنید.  احترامی 
بکشید و شرمگین باشید. به هرحال هر کار 
کنید پرسپولیس، پرسپولیس است و همیشه 

قهرمان و با این کارها از ارزشش کم نمیشه.
حیف پولی که این سال ها بــرای روزنامه  •

تون دادم! یعنی یک خرده سیاست ندارید! نه 
پارسال خبر قهرمانی پرسپولیس رو کار کردید 
و نه امسال! این قدر مجیز استقاللی ها رو 
بگید تا ببینم چه تخمی قراره براتون بگذارند!

باشید  مستحضر   ! گرامی  مخاطبان  پاسخ: 
خراسان جزو معدود روزنامه هایی بود که خبر 
قهرمانی پرسپولیس را چــاپ کــرد. به دلیل 
این که زمــان بــازی تا ساعت 23 طول کشید 
طبعا امکان چاپ این خبر در خراسان ورزشی 
که زودتر چاپ می شود، وجود نداشت ولی به 
دلیل احترام به مخاطبان و طرفداران تیم بزرگ 
پرسپولیس ، چاپ صفحات اصلی را نیز به تاخیر 
انداختیم تا این خبر را در صفحه 2 روزنامه کار 
کنیم. در صفحه اول روزنامه هم عکس 2 به 
قهرمانی پرسپولیس اختصاص یافت. سال 
گذشته نیز به دلیل ساعت پخش بازی این 
خبر در صفحه 2 کار شد و تیتر 2 روزنامه 
هم به قهرمانی پرسپولیس اختصاص یافت. 
امیدواریم باقی انتقادها به روزنامه درباره تیم 

پرسپولیس این گونه نباشد.
مشهد نه مسئول دارد، نه نظارت. مسافر هم  •

تا فیها خالدون این شهر بی دفاع رسوخ کرده. 

اگه آب جیره بندی شد، نگید نگفتی. در این 
بی آبی و بی برقی مریض داری هم باید بکنیم.

وقــت  • مجلس  نــمــایــنــدگــان  نیست  بهتر 
خــودشــون رو صــرف بررسی مجدد مبارزه 
با ویدئو و ماهواره کنند چون پیگیری و به 
ثمر رســانــدن قوانین گذشته جــزو وظایف 
مهم است. البته که برای فقر، بی انضباطی 
اقــتــصــادی و نــبــود واکــســن و رســیــدگــی به 
وضعیت خوزستان و سیستان و بلوچستان 

کاری از دستشان بر نمیاد.
خوب شد منتظر وام اجــاره مسکن دولت  •

فخیمه نشدیم وگرنه باید تا االن کف خیابون 
زندگی می کردیم!

 وضع  مشهد از نظر کرونا بحرانی  است  و  •
شدت  مسری  بودن  دلتا  بسیار خطرناک  است . 
سازمان  نظام  پزشکی  هم  رسما درخواست 
و نماینده های  امــا مسئوالن    تعطیلی  داده  
 مشهد بی خیال اند و حتی  به بیمارستان ها 
سرکشی نمی کنند و فردا مجبور خواهند شد 

جسد از خیابان ها جمع  کنند.
ــران بی ارزش اســت به خاطر  •  اگــر پــول ای

تحریم های ناجوانمردانه  آمریکاست و آمریکا 
آرزو داره وارد ایران بشه نه این که مثل کشور 
افغانستان که آمریکا توش جوالن می ده و هر 

بالیی بخواد سر مردمش میاره.
 این خراسان ورزشی چرا هر ورزشکاری را  •

که اهل استان های خراسان باشد مشهدی 
می گوید؟ مثال آقای تفتیان اهل تربت حیدریه 

است نه مشهد!
ما بازنشستگان سال قبل کشوری و لشکری  •

به رغــم وعــده جناب نوبخت مبنی بر واریــز 
پاداش پایان خدمت تا پایان تیرماه 1400به 
دلیل عملی نشدن این وعده، همچنان چشم 
به راه دریافت پاداش یاد شده هستیم تا در 
این اوضاع وخیم بتوانیم اندک گشایشی در 
زندگی خود ایجاد کنیم. خواهشمندیم به 
مسئوالن مربوط اعم از وزارتخانه ها و سازمان 
پرداخت  در  تسریع  ــرای  ب بودجه  و  برنامه 
پــاداش پایان خدمت ما بازنشستگان تذکر 

دهند تا در اجرای این امر اقدام فوری کنند.

درخواست وزیر بهداشت برای تعطیلی 2 هفته ای 
کرونایی  کشور

وزیــر بهداشت درخــصــوص وضعیت بحرانی 
کــرونــا در کــشــور بـــرای تعطیلی دو هفته ای 
کشور به رهبر انقالب نامه نوشت. در بخشی 
 از نــامــه سعید نمکی بــه ایــشــان آمـــده اســت:

تهران را بنا به درخواست ما تعطیل اعالم کردند، 
ولــی هیچ اتفاقی نیفتاد همه رســتــوران هــا و 
محل های کسب و کار باز بود. تعداد قابل توجهی 
به سفر، به ویژه استان های شمالی رفتند. گفتیم 
و نوشتیم که وقتی سیستان و بلوچستان گرفتار 
اســت و روزانــه حداقل 12 اتوبوس از زابــل به 
گلستان می رود می تواند با خود ویروس را ببرد 
و اگر گلستان آلــوده شد همچون آتش گرفتن 
جنگل های هیرکانی همه خطه شمال گرفتار 
می شود که بر این بال سیل مسافران تهران و 
البرز و نقاط مرکزی نیز پیوست و امروز سراسر 

استان های شمالی گرفتار است، گفتیم و نوشتیم 
که شهر های مذهبی همه روزه بدون اطالع ما 
میزبان زائران افغانستانی و پاکستانی است که ما 
اصال خبر نداریم و نمی دانیم از کجا و چگونه آمده 

اند؟ و آلودگی در چه حدی است؟
در بخش دیگری از نامه وی آمــده اســت:  تمام 
بــا پدیده  ــدی  بــرای مقابله ج امکانات کشور 
ویرانگر کرونا به صحنه بیایند چرا که هر لحظه 
تصمیم گیری با تاخیر موجب بروز فاجعه وسیع 
و آوار آن بر کشور خواهد شد و شاید تعطیلی 
2 هفته ای جــدی و ایستادگی و به کــار گیری 
نیرو های انتظامی و نظامی و برخورد با شکستن 
پروتکل ها بتواند تا حد قابل توجهی از چرخش 
ویروس و بار بیمارستان ها و فشار نفس گیر بر 

همکاران ما بکاهد.

عبرت آیندگان
انتشار گفت و گوی منتشر نشده رهبر انقالب با آیت ا... هاشمی رفسنجانی 

درباره مذاکره با آمریکا

حضرت آیــت ا... خامنه ای در آخرین دیدار 
رئیس جمهور و هیئت دولت دوازدهم تجربه  
دولت دکتر روحانی در اعتماد به غرب را برای 
آیندگان عبرت آموز خوانده و تأکید کردند »در 
این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب 

نمی دهد«. 
ــه همین مناسبت پــایــگــاه اطــالع رســانــی  ب
در  گــذشــتــه  شـــب    KHAMENEI.IR
ــرت آیـــنـــدگـــان«  ــبـ ــوان »عـ ــنـ ــا عـ کــلــیــپــی بـ
رهبر   13۹1 ــال  س بیانات  از  بخش هایی 
تشخیص  مجمع  اعضای  دیــدار  در  انقالب 
ــاره  تجربه  اعــتــمــاد به  ــ مصلحت نــظــام  درب
ــرد.  ک منتشر  نخستین بار  بــرای  را   آمریکا 
رهبر انقالب در دیدار اعضای مجمع تشخیص 
مصلحت نظام در فــروردیــن ســال 13۹1 با 
ــای هاشمی  اشــاره به سابقه ایــن بحث با آق
رفسنجانی گفتند: »با خود ایشان جلسات 
متعددی صحبت کردم صدای آقای هاشمی 
ضبط است در شــورای عالی امنیت ملی که 
گفتند فالنی در این زمینه استدالل هایی 
 دارد که ما جواب آن استدالل ها را نداریم.«
در ابتدای این ویدئو که از شبکه های تلویزیونی 
هم پخش شد بخشی از سخنرانی رهبر انقالب 
ایشان  که  شد  بازپخش    ۹5 12تیرماه  در 
ــرار دارم  ــرا بنده ایــن قــدر اص می گویند: »چ
که ارتباط با آمریکا نباید برقرار باشد، حتی 
مذاکره جز در مسائل مشخصی که مصلحت 
بــاشــد.« در ادامــه بخش دیگری از سخنان 
ــان ۹2 پخش مــی شــود که  ایــشــان در 12آبـ
ایشان می گویند: »بنده اول سال )۹2( گفتم 
ــاص، مــذاکــره اشکالی  که در موضوعات خ
ندارد منتها گفتم که من خوش بین نیستم و 
اعتمادی ندارم. لکن اگر می خواهند مذاکره 
کنند. در ادامه این ویدئو هم سخنرانی رهبر 
انقالب در تیرماه ۹5 پخش می شود  که ایشان 
می گویند: »این حرف را حتی سیاستمداران 
کشورهایی که ارتــبــاط با آمریکا دارنــد هم 
تایید می کنند.« در ادامه این فیلم هم بخش 
هایی از جلسه دیدار رئیس و اعضای مجمع 

مــی شــود  پــخــش  نــظــام  مصلحت  تشخیص 
که رهبر انقالب خطاب به مرحوم هاشمی 
رفسنجانی می گویند: »من استدالل هایی 
درباره این موضوع )ارتباط با آمریکا( دارم که 
با خود ایشان در جلسات متعددی صحبت 
کردم و صدای آقای هاشمی در شورای عالی 
امنیت ملی هم ضبط شده هست که گفتند 
فالنی در این زمینه استدالل هایی دارد که 
ما جوابی برایش نــداریــم. بخش دیگری از 
این کلیپ، مربوط به 11 تیرماه ۹5 است که 
ایشان می گویند: »بعضی می گویند مذاکره 
که اشکالی ندارد. اشکال مذاکره این است که 
شما را از راه صحیح منحرف می کند و امتیاز را 
از شما می گیرد.« مرحوم هاشمی رفسنجانی 
در بخش دیگری از ویدئو در جلسه با رهبر 
انقالب می گوید: »آقای روحانی یک چیزی 
تهیه کــرد. دوتــا ستون که منافع و ضررها را 
آورده بود.« اما در ادامه رهبر انقالب در پاسخ 
به مرحوم هاشمی می گویند: »ضرر ها توی آن 
ستون ها نبود. آن چیزی که آقای روحانی تهیه 
کرده بود منافع را نوشته بود. آقای روحانی در 
یک ستون 10-15 تا نکته را نوشته بود و شما 
)هاشمی رفسنجانی( هم چند تا مورد به خط 
خودتان به آن اضافه کرده بودید.« در ادامه 
هم بخش دیگری از سخنرانی های گذشته 
رهبر انقالب منتشر شد که ایشان می گویند: 
» سازش با آمریکا هیچ مشکلی را حل نمی کند 
و برای آن می توان چندین دلیل آورد و آخرین 
آن، همین قضیه برجام اســت. من چقدر در 
طول مذاکرات گفتم که این ها بدعهد و دروغگو 
هستند و پای حرفشان نیستند. امروز این را من 
نمی گویم. مسئوالن کشور و مذاکره کنندگان 
ما این را گفتند.« بخش دیگری از این ویدئو 
هم به سخنرانی رهبر انقالب در آخرین جلسه 
دیــدار با هیئت دولت روحانی می پردازد که 
ایشان می گویند: »این تجربه را تکرار می کنم 
که عبارت است از بی اعتمادی به غرب که 
دیگران باید از آن استفاده کنند. در این دولت 
معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی دهد.«

واکنش آذری جهرمی به اینترنت ماهواره ای 
هادی محمدی –   وزیر ارتباطات و فناوری 
هیئت  نشست  آخرین  حاشیه  در  اطالعات 
ــم که روز گذشته برگزار شد،  دولــت دوازده
در واکنش به موضوع پرخبر این روزها یعنی 
ــواره ای ، با بیان این که برای  ــاه اینترنت م
ماهواره ها نمی توان محدودیت ایجاد کرد، 
گفت: در مــاهــواره هــای مــدار LEO امکان 
مــحــدودســازی پوشش فرکانسی بر فضای 
کشورها وجود ندارد. حتی برای ماهواره های 
ــا ثــابــت اســت،  GEO هــم کــه موقعیت آن هـ
نمی توانیم به دور کشورها دیــوار کشید. در 
هر حال ماهواره ها از فراز کشور ما هم عبور 
می کنند و پوشش ایجاد می شود. بنابراین، 

این امکان که مقرراتی وضع شود که سیگنال 
در کشوری فعال نباشد، وجود نــدارد.  آذری 
جهرمی افـــزود: آن چـــه بــه لــحــاظ مقرراتی 
مطرح می شود، اجازه فعالیت رسمی و مجاز 
تجاری به این شرکت ها در کشورهای مختلف 
زمینی  ایستگاه های  مقررات  به اصطالح  یا 
اســت. کشور ما هم در ایــن زمینه مقررات و 
ضوابطی دارد و البته تحریم های آمریکا مانع 
فعالیت تجاری این شرکت ها برای کاربران 
ایرانی است.آذری جهرمی گفت: موضوع به 
لحاظ حقوقی پیچیدگی دارد، بنابراین پاسخ 
به سوال شما دربــاره آینده فعالیت اینترنت 

ماهواره ای در ایران، ساده نیست. 

انتخاب شهرداربجنورد 
به شیوه  متفاوت

منتخبان مردم بجنورد از مدت ها قبل برای 
داوطلبان پست شهرداری فراخوان دادند و 
آن ها را دعوت کردند. در این فراخوان وسیع 
که هم از فضای مجازی و هم رسانه های 
مکتوب استفاده شد، 50 نفر داوطلب شدند 
و به ستاد فراخوان رزومه دادند.  از 50 نفری 
که برای شهردار شدن بجنورد رزومه دادند، 
5 نفر به مرحله نهایی راه یافتند و روز گذشته 
داوطلبان برنامه های خود را برای بجنورد 
ارائه کردند و منتخبان باید انتخاب کنند. 
ــد با تامل انتخاب  منتخبان  گویا بنا دارن
کنند و برای اولین بار حصارهای سیاسی 
افکار  و  حضور  با  داوطلبان  و  بشکنند  را 
عمومی برنامه های خودشان را اعالم کنند 
تا مجبور نشوند مدیریت شهری را جوان 
مرگ کنند. انتظار مردم هم این است که با 
توجه به این که تعدادی از منتخبان تجربه 
دوره های قبلی را دارند، در این نوبت کلید 
شهر را به کسی بسپارند که مستاجر یک یا 
2 ساله پست شهردار بجنورد نباشد بلکه 
ــروز5  کلیددار 4 ساله باشد. بــاالخــره دی
منتخب با حضور در شورا برنامه های خود 
را ارائه کردند.مشروح این خبر را درسایت 

khorasannews.com بخوانید.
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تحلیل روز

گامی مهم در سیاست خارجی بغداد   

»مظهر محمد صــالــح«، مــشــاور مالی نخست 
وزیــر عــراق خبر داد که توافق همکاری چین 
ــراق از مــاه گذشته میالدی اجــرایــی شده  و ع
است.توافق چین و عراق در دولت پیشین عراق 
امضا  عبدالمهدی«  ــادل  »ع نخست وزیری  به 
شده بــود. این توافق، 20 ساله و منبع تأمین 
مالی آن، بخشی از نفت عراق است که به چین 
صــادر می شود. ایــن توافق بــرای هر دو کشور 
چین و عراق اهمیت دارد اما در عین حال برای 
نیز بسیار مهم است.  قدرت های رقیب چین 
به همین دلیل رقبای چین به خصوص آمریکا 
تالش زیادی انجام دادند تا این توافق اجرایی 
نشود و حتی یکی از دالیل شروع اعتراض های 
اکتبر 2019 در عــراق و سقوط دولــت عادل 
عبدالمهدی نیز به امضای توافق با چین توسط 
سویی چین  از  می شد.  مربوط  عبدالمهدی 
یکی از قدرت های بزرگ جهان است که عضو 
دایــم شــورای امنیت سازمان ملل است و حق 
قدرت  بزرگ ترین  چین  همچنین  دارد.  وتــو 
اقتصادی جهان است و توان اقتصادی باالیی 
بــرای سرمایه گذاری در دیگر کشورها دارد. 
اغلب مناطق جهان حضور  بنابراین چین در 
دارد و در منطقه غرب آسیا نیز اغلب کشورها 
ــط با چین هستند و از  ــدد گسترش رواب درص
می کنند  استقبال  کشور  این  سرمایه گذاری 
و از دیگر سو، عراق از جمله کشورهایی است 
که برای گسترش روابــط با چین گام برداشته 
و توافق راهبردی با پکن را امضا کــرده است. 
عراق دومین تولید کننده بزرگ نفت اوپک است 
که در ماه مه 2021 روزانــه حدود سه میلیون 
بشکه نفت صــادر کــرد. چین بر خرید نفت از 
عراق و همچنین سرمایه گذاری در بــازار نفت 
عراق حساب کرده است. شرکت های چینی از 
اصلی ترین سرمایه گذاران در پروژه های انرژی 
در عراق هستند.»مظهر محمد صالح« مشاور 
عراق  ــر  وزی نخست  الکاظمی  مصطفی  مالی 
تأکید کرد که چین مصرف کننده 44 درصد 
صــادرات نفت عراق است. صالح تصریح کرد، 
چین، نخستین بازار برای صادرات نفت عراق 
است و به تنهایی حدود 800 هزار بشکه نفت از 
عراق به این کشور صادر می شود. دولت عراق 
بر جذب سرمایه گذاری اقتصادی چین برای 
کاستن از مشکالت اقتصادی و زیرساختی خود 
حساب کــرده اســت. در بودجه 2021 عراق 
نیز قید شــده که شرکت های چینی در صدد 
ساخت هزار مدرسه در سراسر عراق و ساخت 
چند بیمارستان صد تختخوابی در استان های 
گوناگون و ساخت چهار هــزار واحــد مسکونی 
در استان میسان و تکمیل چند نیروگاه برق 
در چارچوب توافق نامه موسوم به نفت در برابر 
بــازســازی هستند. هــدف اصلی چین احیای 
پروژه »کمربند و جاده« است که عراق می کوشد 
با توسعه بنادر و نوسازی مسیرهای جــاده ای 
و ریلی خــود به گلوگاهی اصلی در آن تبدیل 
شــود. در عین حــال، چین در رقابت با آمریکا 
نیز قرار دارد و موقعیت ژئوپلیتیک عراق به این 
کشور بــرای تقویت نفوذ در غــرب آسیا کمک 
می کند.»مثنی العبیدی«، استاد علوم سیاسی 
در عراق، معتقد است نهادهای تصمیم گیرنده 
در چین متوجه اهمیت راهبردی عراق و جایگاه 
آن در سیاست آمریکا و اهمیت آن به عنوان 
یک اهرم فشار در روابط آمریکا و چین هستند. 
ضمن این که عراق اگر بتواند از وضعیت بحرانی 
خارج شود نقش مهمی در منطقه پیدا خواهد 
ــراق گام  ــرد. اجــرایــی شــدن توافق چین و ع ک
مهمی در سیاست خارجی بغداد و همچنین 
بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی این کشور 
است. این توافق نامه در وضعیت بالتکلیف بود 
اما اکنون اجرایی شدن آن نیز می تواند به فشار 
بیشتر واشنگتن بر بغداد منجر شود زیرا آمریکا از 

مخالفان اصلی توافق بغداد و پکن است.
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پیشخوان بین الملل 

مجله اشپیگل:  آیا کووید در دراز مدت به یک بیماری 
گسترده جدید تبدیل می شود؟ده ها هزار آلمانی 
ممکن است از پیامدهای طوالنی مدت این ویروس 
مانند از دست دادن حافظه، تپش قلب یا تنگی نفس 
رنج ببرند. تا کنون هیچ کس نمی داند آیا درمان آن 
امکان پذیر است یا خیر و آیا واکسن ها به طور قطعی 

به درمان آن کمک خواهند کرد یا خیر!

  دکتر سید رضی عمادی 
international@khorasannews.com

ستون نویس الجزیره:
بوش قاتلی سریالی است که باید خفه شود

»اندرو میتروویکا«، ستون نویس شبکه خبری الجزیره 
در یادداشتی نوشت: جورج بوش، رئیس جمهور 
از زنــدان  باید اکــنــون نامه هایی  پیشین آمریکا 
می نوشت اما همان طور که ما می دانیم، دنیا جای 
منصفانه ای نیست پس مثل دیگر روسای جمهوری 
آمریکا که از محاکمه شدن بابت جرایمی که در داخل 
و خارج مرتکب شده اند، جان سالم به در برده اند، 
این رئیس جمهوری سابق هم همچنان آزاد است. 
او مدت ها زمانش را در »سال های طالیی« صرف 
کشیدن نقاشی هایی در امارتش در تگزاس کرد. 
با این حال، برای من قابل تصور نیست که یک مرد 
که مسئول دو جنگ فاجعه بار است و باعث صدمه 
و رنج بی حد و حصر برای بسیاری از بی گناهان در 
بسیاری از نقاط شده است، می تواند تجربه واقعی 
از سکون داشته باشد. آیا بوش تا به حال از نقاشی و 
باغبانی خود دست کشیده تا اندازه وحشتناک گناه 
خود را بسنجد یا از دامنه گسترده پیامدهای عمیق 
و مخدوش جنایات متعدد و آشکارش علیه نجابت و 
بشریت بلرزد؟ بوش یک قاتل سریالی بدون مجازات 
است. او باید در تخت دو طبقه با راتکو مالدیچ در الهه 
باشد. درغیر این صورت، او باید آرام بماند و برود پی 
کارش. این حداقل کاری است که این فرد غیرقابل 

تحمل به عنوان توبه می تواند انجام دهد.

راشد الغنوشی رئیس پارلمان منحل شده تونس 
در مصاحبه با نشریه تایمز، امارات متحده عربی را 
پشت اقدام اخیر رئیس جمهور تونس در انحالل 
پارلمان و در دست گرفتن قدرت اجرایی دانست. 
الغنوشی گفت: امارات مصمم به پایان بخشیدن 
به »بهار عربی« بوده است. این کشور اسالم گرایی 
دموکراتیک را تهدیدی برای قدرت خود محسوب 
می کند و این ایده را سرلوحه اقدامات خود قرار 
داده است که بهار عربی در تونس متولد شد و 

حیاتش باید در تونس پایان پذیرد.

سناتور برنی سندرز در توئیتر: اقتصاد تقلبی این 
گونه است که نه فقط میلیاردرها یک سنت هم 
مالیات بر درآمد پرداخت نمی کنند بلکه نیمی از 
مردم زندگی خود را با حداقل حقوق و دستمزد 
می گذرانند و صدها هزار نفر هم در خیابان ها 
می خوابند.ما قصد داریــم این پوچی را پایان 
دهیم و سرانجام، ثروتمندان را وادار کنیم تا 

سهم عادالنه مالیات خود را بپردازند.

هرات در محاصره، غنی درخواب!  
 در حالی که شهرهای کلیدی افغانستان از جمله شهر تاریخی هرات در آستانه سقوط به دست نیروهای طالبان است

اشرف غنی گفت وضعیت جنگ تا 6 ماه آینده تغییر می کند! 

کامیار-درگیری نیروهای امنیتی افغانستان 
با گروه طالبان به مرکزچند شهر مهم و بزرگ 
این کشور نزدیک شده است؛ از هرات، سومین 
شهر بزرگ افغانستان در نزدیکی مرز ایران 
کشور.  ــن  ای جنوب  اصلی  شهر  قندهار،  تــا 
شهروندان هرات این روز هــا به شدت نگران 
هستند و روز های سختی را سپری می کنند، 
همزمان با چهارمین روز جنگ در حومه شهر 
هرات، دیروز نیرو های تازه نفس به فرماندهی 
معاون ارشد امنیتی وزارت کشور افغانستان 
در این شهر مستقر شدند تا اوضاع امنیتی را 
به کنترل خود درآورند. هرات سومین شهرپر 
جمعیت افغانستان پس از کابل و قندهار است. 
اعزام نیرو های تازه نفس به شهر هرات درحالی 
صــورت گرفت که »اسماعیل خــان« فرمانده 
سیاسی  شخصیت های  از  یکی  و  جــهــادی 
افغان که از شهر هرات در برابر طالبان دفاع 
می کند، از بی توجهی دولــت افغانستان در 
اعــزام نیرو های نظامی به این شهر  همواره 

انتقاد کرده است.

حمله موشکی به فرودگاه قندهار	 
از سوی دیگر، حمالت راکتی به فرودگاه قندهار 
در جنوب افغانستان تمام پروازهای این فرودگاه 
ــرد. مسعود پشتون، رئیس فرودگاه  را لغو ک
قندهار به خبرگزاری فرانسه گفت که سه راکت 
به سمت فرودگاه شلیک شده و دو مورد آن به باند 
فرودگاه اصابت کرده است. ذبیح ا... مجاهد، 
سخنگوی طالبان نیز انجام این حمالت را تایید 
کرده است. مجاهد در گفت وگو با خبرگزاری 
رویترز مدعی شــده اســت ایــن حمالت به این 
علت صورت گرفته که »دشمن« از آن برای حمله 
به طالبان استفاده می کرده است. مقام های 
افغانستان می گویند طالبان والیت قندهار را 
به عنوان مرکزی استراتژیک در نظر می گیرد 
و می خواهد با تصرف آن، پیشروی های خود 
را در مناطق مجاور گسترش دهــد. همچنین 
درگیری ها بین نیروهای افغان و جنگجویان 
طالبان در شهرهای قندهار شدت گرفته است. 

درگیری ها در شهر »لشکرگاه« مرکز استان 
هلمند نیز اوج گرفته است درحالی که طالبان 
ادعا می کنند بخش هایی از این شهر را به تصرف 
خود درآورده انـــد، دولــت افغانستان از تلفات 

سنگین طالبان در شهر لشکرگاه خبر می دهد.

وعده 6ماهه غنی!	 
ایــن در حالی اســت که »محمداشرف غنی« 
گفت  جمهوری  ریاست  کــاخ  در  نشستی  در 
برنامه ای  تهیه کرده که بر اساس آن تا شش 
مــاه آینده تغییرات جــدی در میدان جنگ به 
وجود می آید. وی با بیان این که در این طرح 
شهرستان های مهم به کنترل دولت در می آیند، 
افزود: پلیس آماده می شود تا امنیت این مناطق 
هدف  افغانستان  گفت:  غنی  کند.  تامین  را 
حمله سراسری قرار گرفته و طالبان، گروه های 
تروریستی و حامیان خارجی این گروه روزانه 
بین ۵0 تا 1۵0 عملیات را علیه نیروهای امنیتی 
انجام می دهند. وی با بیان ایــن که طالبان 
تروریست های سیاه بین المللی را وارد خاک 
افغانستان کرده  است، افــزود: برای شکست 

این تهاجم به بسیج ملی نیاز است. این سخنان 
رئیس جمهور افغانستان در حالی بیان می شود 
که گــزارش هــا از شهرهای لشکرگاه و هرات 
حاکی از پیشروی طالبان به طرف این دو شهر 
بزرگ است و دولت نیز اعالم کرده نیروهای 
بیشتری برای دفاع به لشکرگاه و هرات فرستاده 
است. همزمان، اسماعیل خان چهره سیاسی، 
جهادی و وزیر اسبق انرژی و آب افغانستان در 
یک نشست خبری در شهر هرات با اعالم قیام 
مردمی به فرماندهی خودش در برابر طالبان 
گفت: مردم نگران نباشند همه شهرستان های 

سقوط کرده را از تصرف طالبان آزاد می کنیم.

روایتی از مهاجرت افغان ها	 
همه این ها در حالی است که روزنامه نیویورک 
تایمز در تشریح شرایط ایــن روزهـــای مردم 
افغانستان نوشت: همزمان با پیشروی عوامل 
گــروه طالبان در بیشتر مناطق افغانستان، 
دســت کم ۳0 هــزار افغان هر هفته در حال 
ترک این مناطق هستند. شمار زیادتری نیز 
در داخــل مرزهای این کشور آواره شده اند. 

ــان مــلــل، تاکنون در  ــازم ــاس اعـــالم س ــراس ب
حالی حدود ۳۳0 هزار افغان آواره شده اند 
که بیش از نیمی از آن ها از زمان آغازفرایند 
افغانستان،  از  بین المللی  نیروهای  خــروج 
خانه های خود را ترک کرده اند. بیشتر این 
افراد در اردوگاه ها و در چادر اسکان یافته اند 
یا به منازل وابستگانشان در شهرهای آرام 
عزیمت کرده اند. هزاران نفر نیز تالش می کنند 
تا با گذرنامه و روادید خاک افغانستان را ترک 
کنند. شماری نیز در کامیون های قاچاقچیان 
انسان به امید خروج از افغانستان به صورت 
غیرقانونی پناه گرفته اند. در هفته های اخیر 
شمار شهروندان افغانستانی که از مرز این 
کشور به طور غیرقانونی عبور کرده اند، بین 
۳0 تــا40 درصــد در مقایسه با  دوره قبل از 
خروج نیروهای بین المللی از این کشور رشد 
داشته است.آژانس های امدادرسان هشدار 
داده اند این مهاجرت و فرار ناگهانی شهروندان 
افغان نشانه زودهنگامی از یک بحران بالقوه 
پناهندگان در میان افغان هاست. »بابار بلوچ« 
یک سخنگوی کمیسیونر ارشد سازمان ملل در 
امور پناهندگان در این زمینه گفت: افغانستان 
در آستانه یک بحران انسانی دیگر قرار دارد. 
ناکامی در دستیابی به یک توافق نامه صلح در 
افغانستان  و جلوگیری از خشونت های جاری 
منجر به آوارگی های افراد بیشتری خواهد شد. 
افغانستان هم اکنون یکی از باالترین جمعیت 
پناهندگان و پناهجویان )حدود سه میلیون 
نفر( در سراسر جهان را داراســت. در ادامه 
گزارش این روزنامه آمریکایی آمده است: اکنون 
افغانستان با معضل یک دوره سخت و پرچالش 
دیگر روبه روست. مسئله مهاجرت افغان ها در 
این دوره با محدودیت های کرونایی در سراسر 
جهان همزمان شده است که می تواند شرایط را 
برای مهاجران افغان سخت تر و پیچیده تر کند.
همزمان با این که درگیری ها میان نیروهای 
طالبان و نیروهای دولتی تشدید شده و تلفات 
غیرنظامی نیز رکورد زده است، بیشتر افغان ها 
همچنان مصمم به ترک خانه های خود هستند.

هم حزبی های نتانیاهو علیه او  
وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی ادعا کرد اعضای حزب 

لیکود از طرحی برای جلوگیری از نخست وزیری دوباره 
»بنیامین نتانیاهو« حمایت کرده اند 

حزب لیکود شاهد وضعیت تنش زا و اعتصابات داخلی است و نشانه هایی از 
شورش درون حزبی علیه بنیامین نتانیاهو رهبر این حزب وجود دارد که در 
چهار دور انتخابات موفق به تشکیل دولت راست گرا نشد. به نوشته روزنامه 
صهیونیستی معاریو؛ در روزهای اخیر شاهد افزایش تنش و آشفتگی درون 
حزبی و تمایل اعضا به استعفای نتانیاهو از رهبری حزب به این دلیل هستیم که 
وی در زمان نخست وزیری درباره برخی موضوعات سکوت کرده بود اما پس از آن 
شعارهای هنجارشکنانه سر می دهد. بنابر این گزارش؛ در روزهای اخیر، سطح 
تنش، آشفتگی و درگیری در حزب لیکود پس از این که اعضای حزب مطمئن 
شدند نتانیاهو به عنوان رهبر اپوزیسیون هیچ قصدی برای کناره گیری از رهبری 
ندارد، افزایش یافته است. معاریو تاکید کرده است برخی از فعاالن حزبی تمایل 
خود را به اطرافیان نتانیاهو از جمله مشاوران و دستیارانش برای رهبری لیکود 
نشان داده اند و این تمایل در بررسی های مختلفی که به »شای گالیلی« مدیر 
هماهنگ کننده حزب منتقل شده، مشاهده می شود. همچنین یک مقام ارشد 
لیکود گفته است: ترس و سکوت در میان اعضا پس از حذف نتانیاهو از قدرت 
شکسته شده است. آن ها در زمان نخست وزیری نتانیاهو دربرابر ناکارآمدی های 
او ساکت بودند اما هم اکنون با دولت جدید در تعامل هستند. از سویی تنش 
داخلی حزب، بسیاری از نمایندگان عضو لیکود در کنست را تحت تأثیر قرار 
داده و برخی از آن ها با برنامه ریزی برای برگزاری جلسات داخل حزبی در 
ماه های آینده اقداماتی را آغاز کرده اند و بعید نیست برخی از آن ها انتخابات 
داخلی برای انتخاب رهبر جدید حزب و همچنین انتخابات در شعب حزب در 
اسرائیل را مطالبه کنند. به گفته روزنامه معاریو، در این دوره روند جدیدی برای 
نامزدی اعضای جدید لیکود از تمام مناطق اسرائیل در حال انجام است و اعضا 
به دنبال شخصی برای تحکیم قدرت هستند که اکنون »یسرائیل کاتز«، وزیر 
دارایی سابق گزینه پیشنهادی است که ِسمت دبیرخانه را در اختیار دارد. کاتز 
در روزهای اخیر، فعالیت خود را در حزب افزایش داده و با انجام مصاحبه های 
متعدد سیاسی و اقتصادی، بر اصالح قانون مربوط به رهبری حزب لیکود فشار 
می آورد. او در اطالعیه  ای اعالم کرده ریاست لیکود را به هشت سال محدود 
می کند و به هیچ شخصی که ازسوی احزاب دیگر حمایت شود یا دو دوره حزب را 
کنار گذاشته باشد، اجازه ورود به لیکود را نخواهد داد حتی »گیدئون سعر« وزیر 
دادگستری رژیم صهیونیستی ادعا کرد اعضای حزب لیکود هم از طرحی برای 
جلوگیری کردن از نخست وزیری دوباره »بنیامین نتانیاهو« حمایت کرده اند. 
نتانیاهو که هم اکنون با اتهامات فراوان مالی و اخالقی در دادگاه مواجه است، 
در ماه های پایانی حضور خود در قدرت به علت ناکارآمدی اقتصادی، اوج گیری 
تبعیض نژادی و ناتوانی در مدیریت کرونا با اعتراضات شبانه روزی شهروندان 

در سرزمین های اشغالی مواجه شده بود.

مسابقه موشکی در شرق آسیا   
بیزینس اینسایدر: چین در حال ساخت 230 سیلو برای نگهداری موشک های 

بالستیک قاره پیما با قابلیت حمل کالهک هسته ای است 

ــواره ای نشان می دهد چین در حال  ــاه تصاویر م
ساخت بیش از 2۳0 سیلو در نزدیکی شهر »هامی« 
در نواحی شرقی ایالت سین کیانگ، برای نگهداری 
حمل  قابلیت  با  پیما  قــاره  بالستیک  موشک های 
کالهک هسته ای است. این ساخت و ساز احتماال 
ــن قابلیت ها و  نــشــان دهــنــده توسعه گــســتــرده ای
جدیدترین فصل در روند رشد نظامی عظیم چین 
اســت کــه بــه هــمــراه اقــدامــات تهاجمی پکن، نوع 
متفاوتی از مسابقه موشکی را به راه انداخته است. 
منطقه  کشورهای  اینسایدر،  بیزینس  ــزارش  گ به 
آسیا-اقیانوسیه نیز در حال توسعه زرادخانه های 
موشک های دوربرد خودشان هستند. این موشک ها 
به صورت متعارف مسلح می شوند اما دارای قابلیت 
تهاجمی نیز هستند. پاتریک کرونین، رئیس بخش 
هادسون  در اندیشکده  آسیا-اقیانوسیه  امنیت 
می گوید: کره جنوبی و اعضای گروه کوآد متشکل 
از هند، ژاپن، استرالیا و آمریکا به صورت متفاوتی 
تهدید چین را می بینند اما تاثیر مرکب آن روشن 
اســت: صادقانه این تسریع تمام عیار یک مسابقه 

موشکی است. 
»کرونین« گفت: دیگر فاصله چندان زیاد و مطرح 
نیست  بنابراین همه این کشورها مجبور به پر کردن 
قابلیت های تهاجمی خودشان هستند. همپیمانان 
آمریکا به ویژه ژاپن و کره جنوبی مدت ها توانستند 
بــرای مسئله دفــاع از خودشان روی ارتــش آمریکا 
حساب باز کنند اما بی اطمینانی در خصوص تعهد 
آمریکا آن ها را ترغیب به تقویت قدرت آتش خودشان 
و تنوع بخشی به آن کرده است. ژاپن به دلیل نگرانی 
از فعالیت های چین در آب هایش، برد موشک های 
کروز ضد کشتی Type 12 را از حدود 200 کیلومتر 
به حدود 900 کیلومتر و با در نظر داشتن هدف 
نهایی 1000 کیلومتر افزایش می دهد. هند نیز 
مشغول دستیابی به موشک های دوربرد کروز و ضد 
هواپیما، توسعه موشک های بالستیک جدید پرتابی 
از زیردریایی برای زیردریایی های هسته ای جدید 

کالس آریهانت خودآر و کار روی یک گونه مافوق 
صوت موشک کروز براهموس است. در ماه ژوئیه 
هم کره جنوبی با موفقیت یک موشک بالستیک 
پرتابی از زیردریایی را برای نخستین بار آزمایش 
کــرد. این موشک که گمان بــرده می شود از مدل 
Hyunmoo-2B بوده است، بر اساس گزارش ها 
برد ۵00 کیلومتر دارد. تایوان که امیدوار به خرید 
موشک های کروز آمریکایی است، برد موشک های 
ــروز مــدل Hsiung Feng IIE خــود را تا میزان  ک
1200 کیلومتر افزایش داده است. وزارت دفاع 
آمریکا در سال 2020 تعداد کالهک های هسته ای 
چین را حدود 200 فروند یا کمی بیشتر تخمین زد 
و گفت انتظار می رود این تعداد در سال های آینده 
دست کم دو برابر شــود. کارشناسان تسلیحاتی 
می گویند آمریکا حدود سه هزار و 800 کالهک 
هسته ای دارد و طبق اسناد علنی وزارت دفاع در 
مارس امسال،  هزار و ۳۵۷ مورد از این کالهک ها 

در حالت عملیاتی هستند.

قاب بین الملل 

تظاهرات پناهجویان در مقابل دفتر سازمان 
ملل در شهر »آدیس آبابا« در اعتراض به حمالت 
سازمان یافته علیه پناه جویان در جنگ داخلی 

اتیوپی/ رویترز
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گورستان شفاف و جایگاه 1.5 میلیاردی بالگرد!
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جایگاه 1.5 میلیاردی فرود بالگرد!

یکی از خبرهایی که روز گذشته در شبکه های اجتماعی 
بسیار مورد توجه قرار گرفت مربوط به هزینه ساخت محل 
نشستن بالگرد نزدیک روستایی در شهرستان بویراحمد 
بود. طبق اعالم صفحه  رسمی دانشگاه علوم پزشکی استان 
کهگیلویه و بویراحمد برای این میدان سیمانی یک میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون تومان هزینه صرف شده است. نکته 
جالب این که صدرا محقق ،خبرنگار اجتماعی در توئیترش 
نوشت: »دهیار روستایی که این محل نشستن بالگرد 
کنارش ساخته شده می گه زمین رو یکی از اهالی روستا 
اهدا کرده )رایگان( و خود سازه هم از محل اعتبارات 
دهیاری به مبلغ ۱۰ میلیون ساخته شده، علوم پزشکی فقط 
این جا رو رنگ زدن!« کاربری نوشت: »شما فکر کن چقدر 
از این بودجه  هارو می زنن به جیب هر روزه که مطمئنا اینم 
کوچیک شونه.« کاربر دیگری نوشت: »خوش بین باشیم 
شاید می خواستن بزنن ۱۵ میلیون تومن دستشون روی 

صفرها گیر کرده!«
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گورستان شفاف

روز گذشته ویدئویی از یک قبرستان ترسناک در اندونزی 
منتشر شد که با واکنش هایی همراه بود. این قبرستان 
که در اندونزی وجود دارد، روی قبر به جای سنگ یا 
خاک شیشه می گذارند تا درون این قبرها قابل مشاهده 
باشد. افراد می توانند جنازه ای را که در حال پوسیده 
شدن است ببینند. این قبرستان یکی از ترسناک ترین 
قبرستان های جهان است که هرکسی طاقت حضور در آن 
را ندارد. کاربری در این باره نوشت: »یعنی اندونزی ها 
مرده هاشون هم آرامش ندارن. بابا بذارید بعد مرگ 
راحت باشیم.« کاربر دیگری نوشت: »یعنی این بشر چی 
بوده که می خواد از همه چی سر در بیاره و اال پوسیدن 
جنازه مگه دیدن داره.« کاربری هم نوشت: »کاش توی 

زنده بودن همدیگه رو ببینیم نه بعد از این که مردیم.«
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طراحی تابلوهای زیبا در مزارع برنج

ویدئویی از طراحی کشاورزان یکی از مناطق ژاپن روی 
مزارع برنج در شبکه های اجتماعی دست به دست شد. در 
این ویدئو که دیدنش خالی از لطف نیست می بینیم که این 
کشاورزان مزارع برنج خود را به شکل تابلوهای هنری زیبا 
و سرسبزی طراحی کرده اند که باعث شده محلی پربازدید 
برای گردشگران شود و با استفاده از بالون یا کایت مردم 
به ارتفاع می روند تا بتوانند این مزارع را به خوبی ببینند. 
کاربری نوشت: »این ژاپنی ها ببین با چه چیزهایی جاذبه 
گردشگری درست می کنن و پول در میارن.« کاربر دیگری 
نوشت: »این دیگه تنها کشاورزی نیست بلکه تلفیقی 
از کشاورزی، هنر و علم ریاضیاته که تونسته یه همچین 
تابلویی رو ایجاد کنه.« کاربری هم نوشت: »حاال اگه یه 
کشاورز ایرانی این کار رو بکنه شبونه مردم این قدر توش 

راه می رن که نه از تابلو چیزی می مونه، نه از محصول!«
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افزایش عجیب  و غریب واردات اقالم خاص

یکی از گزارش های پربازدید شبکه های اجتماعی مربوط به 
رشد عجیب و غریب صادرات برخی اقالم خاص در سه ماه 
بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته بود. این گزارش بر 
اساس آمارهای گمرک خبر از رشد ۱4۵ درصدی واردات 
کاکائو و رشد ۸۰ درصــدی قهوه و مربا و ژله می داد. 
همچنین در این گزارش آمده: »واردات میخک ۳۵۲ 
درصد، هلو و شلیل و شفتالو ۹4 درصد، قهوه ۸۵ درصد، 
مربا و ژله ۸۱ درصد، فلفل 4۰ درصد، انواع پیاز ۷۱ 
درصد، آب میوه ۲۹ درصد و جوز و هل 4۶ درصد  نسبت 
به بهار ۹۹ رشد داشته است.  عالوه  بر این، واردات بیش 
از ۲ تن بذر زینتی و ۵4 تن سایر ادویه ها، از جمله عجایب 
وارداتــی کشور است.« کاربری نوشت: »خوبه می گن 
کشور محدودیت ارزی داشته و نتونستیم واکسن بیاریم 

یعنی آب میوه، قهوه و کاکائو از واکسن واجب تر بود!«
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سوال دالوری از مسئوالن واکسن برکت

پاسخ گو نبودن و اطالع رسانی نادرست مسئوالن در 
خصوص واکسن برکت باعث شد دالوری مجری برنامه 
تهران ۲۰ از این روند انتقاد کند. او روز گذشته در 
برنامه تهران ۲۰ گفت: »چرا واضح و روشن اسناد علمی 
واکسن منتشر نشده و مشخص نیست از کی واکسن 
برکت به شکل عمده توزیع می شــود. حــاال که از کل 
جهان در واکسیناسیون عقب افتادیم الاقــل زودتر 
واکسیناسیون سرعت  تا  بشه  عرضه  واکسن  ایــن 
بگیره.« او در بخش دیگری هم می گوید: »دوستان 
ستاد اجرایی تالش نکنید با پاسخ گو نبودن مردم رو 
به این واکسن بدبین کنید.« کاربری نوشت: »طبق 
گفته مسئوالن اطالع رسانی تا االن باید نزدیک ۱۱ و 
ــی کو این   نیم میلیون واکسن تحویل می دادن ول
واکسن ها.« کاربر دیگری نوشت: »بهتره مسئوالن به مردم 
بگن کجا مشکل به وجود اومده تا این که مخفی کاری کنن.«
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کشف 12 هزار نمونه  عقرب در منزل مسکونی

ارزش باالی زهر عقرب در جهان باعث شده برخی بدون 
گرفتن مجوز و ایجاد فضای مناسب به دنبال پرورش 
و زهرگیری از این موجود خطرناک باشند. روز گذشته 
فرمانده انتظامی شهرستان آباده استان فارس از کشف 
۱۲ هزار نمونه عقرب از منزل فردی در این شهرستان خبر 
داد. کاربران با بازنشر این خبر از خطرات نگهداری عقرب 
نوشتند. کاربری نوشت: »وقتی هر لیتر زهر عقرب ۱۵۰ 
میلیون دالر باشه و توی تلویزیون ازش بگن مردم ترغیب 
می شن عقرب نگه دارن.« کاربر دیگری نوشت: »درسته 
درآمدش باالست ولی باید اول ساز و کار نگهداری شون 
رو مهیا کرد.« کاربری هم نوشت: »به قول شاعر که می گه: 
یا مکن با فیلبانان دوستی / یا بنا کن خانه ای در شأن فیل. 
فامیل های این خانواده هم باید دیگه ترک رفت و آمد یا 

خودشون رو برای نیش عقرب آماده می کردن.«

هواپیما و بالگردهای آتش نشان ایرانی در ترکیه	 
رئیس مرکز کنترل و پشتیبانی اطفای حریق هوایی وزارت 
دفاع در خصوص حضور تیم آتش نشان هوایی ایران در ترکیه 
برای کمک به خاموشی آتش جنگل های این کشور گفته: »عصر 
روز یک شنبه تیم عملیات اطفای حریق و هواپیمای آتش نشان 
طراحی شده به دست متخصصان جوان ایرانی با ظرفیت ۴۰ 
تن آب در شهر موال حضور یافت و امیدواریم  با هماهنگی  های به 
عمل آمده، با اضافه کردن ظرفیت دو بالگرد دیگر در روز دوشنبه 
)امروز( به منطقه بتوانیم به اطفای مناطق بیشتر و جلوگیری 
از پیشرفت حریق کمک کنیم.«محمد فرازمند سفیر ایران در 
ترکیه هم در صفحه توئیتر خود در این زمینه نوشت: »مشارکت 
هواپیمای ایلوشن اطفای حریق وزارت دفــاع کشورمان در 
عملیات مهار آتش در  جنوب ترکیه. بالگردهای اطفای حریق 
وزارت دفاع نیز از دوشنبه  در این عملیات امدادی شرکت خواهند 

کرد. همسایگان یکدیگر را تنها نخواهند گذاشت.«

تداوم آتش سوزی گسترده در جنگل های ترکیه	 

از شش روز قبل بیش از ۱۰۰ فقره آتش سوزی در مناطق 
جنگلی جنوب و غرب ترکیه رخ داده است و گسترش دست  
کم ۱۴ حریق همچنان ادامه دارد. آتش  نشانان برای مهار 
این آتش سوزی ها که اردوغان رئیس جمهور این کشور آن را 
»فاجعه ملی« خوانده، در تالش هستند و ده ها روستا و هتل در 
مناطق گردشگری از جمله آنتالیا تخلیه شده اند. این آتش ۲۱ 
استان ترکیه از جمله آنتالیا، آدانا، عثمانیه، مانیسا، مرسین و 
چندین استان دیگر را درگیر کرده و عالوه بر مقامات ترکیه و 
فعاالن حوزه های توریسم، فعاالن بخش کشاورزی و محیط 
زیست را هم نگران کرده است. با این حال با اضافه شدن 
هواپیمای اطفای حریق ایرانی در کنار هواپیماهای روسیه، 
اوکراین و جمهوری آذربایجان در عملیات اطفا، شرایط مقابله 
با آتش، مثبت گزارش شده است. گفته شده 5 هواپیمای 
آتش نشان از روسیه برای مهار این آتش سوزی به ترکیه اعزام 
شده اند و ناوگان آتش نشانی هوایی ایران هم با یک فروند 

هواپیما و دو بالگرد در اطفای حریق حضور دارد.

این هواپیما در آتش جنگل های داخل کجاست؟	 
اما شاید برای شما هم این سوال به وجود آمده باشد که این 
هواپیمایی که توان حمل ۴۰ تن آب را دارد در آتش سوزی 
جنگل های داخلی از جمله جنگل های زاگرس چرا به داد 
محیط زیست کشور نمی رسد تا شاهد این حجم از تخریب 
محیط زیست نباشیم. برای پاسخ به این سوال ،خبرنگار 
روزنامه خراسان به سراغ مسئوالن مربوط رفت و یک مقام آگاه 
که نمی خواست نامش فاش شود در این باره گفت: » اصوال 
مرکز مدیریت اطفای هوایی کشور به وزارت دفاع واگذار 
شده است ولی باید دولت آن را پشتیبانی کند و در تمامی 
آتش سوزی ها پیرو درخواست رسمی از این مرز کمک رسانی 
صورت می گیرد ولی بستگی به حمایت دولت در تامین اعتبار 
آن دارد که متاسفانه سال هاست این بودجه تامین نشده به 
همین دلیل در موارد آتش سوزی نمی توان از این هواپیماها 
استفاده کرد.« این مقام آگاه در ادامه هم در خصوص دالیل 
حضور ایــن هواپیما در ترکیه افـــزود: »حضور هواپیمای 
آتش نشان ایران در ترکیه به این دلیل که بحث درخواست 
دولت ترکیه از جمهوری اسالمی ایران مطرح است از لحاظ 
حیثیتی اهمیت دارد و همچنین اعتبار آن تامین شده است.«

نگاه کاربران	 
کاربران شبکه های اجتماعی هم به این موضوع واکنش نشان 

دادند که تعدادی از این واکنش ها را در ادامه می خوانید.
* مگه از نابودی منابع ملی با اهمیت تر هم داریم که دولت 
حاضر به تامین بودجه برای ناوگان آتش نشانی نبوده و باعث 

شده محیط زیست این قدر مظلومانه نابود بشه.
* یعنی اون سازمانی که منتظر بوده بودجه بگیره تا هواپیما رو 
بپرونه چون بودجه بهش ندادن راضی به دیدن نابودی محیط 

زیست شده؟! وای از این مصیبت! 
* حضور نیروهای امدادی کشورمون در کشورهای همسایه 
تاثیر زیادی می تونه در ذهن مردم آن کشور داشته باشه تا نگاه 
مثبت تری به کشور ما داشته باشند و هرچند این اتفاقات از نظر 
دیپلماتیک نمادینه ولی باعث ایجاد تصویر خوب از ایران ما در 

ذهن مردم ترکیه می شه.
*جنگل هــای تمام دنیا، جنگل هــای کــره زمین اســت و با 
 اهمیت. اما چرا وقتی جنگل های زاگــرس ماه ها در آتش 
این  هستن،  سوختن  ــال  ح در  همچنان  و  سوختند  مــی 

هواپیماهای اطفای حریق حاضر نیستن از جا بلند بشن.
* کاش بعد از مهار آتش سوزی به دنبال حقابه کشور هم که 
ترکیه با احداث سد ایلیسو مانع رسیدنش به کشورمون شده 
باشیم و برخالف دولت گذشته که هیچ تالش دیپلماتیکی در 

این ماجرا نکرد شاهد اتفاقات خوب باشیم.

برای دیدن ویدئوی مطالبی که در این 
صفحه می خوانید کیوآر کد مقابل را  

اسکن کنید.

تصاویر پربازدید فضای مجازی

خدا قوت ویژه 
به این  دختر 
خانم، وقتی 
بعد از جشن 

غدیر و والدت 
امام کاظم 

)ع( به همراه 
پدرش محله 

رو جارو کرد تا 
زباله ای روی 

زمین نمونه

این دیگه 
کامال تقابل 

سنت و 
مدرنیته رو به 
خوبی نشون 

داده ولی 
صفای اون 
کولر سنتی 
بادگیرهای 
یزد رو نمی 

شه با باد 
کولر گازی 
مقایسه کرد

یه نفر ایده 
داده که 

صندلی های 
قطار رو 

این جوری 
بچرخونن که 
مسافرها در 

طول مسیر از 
مناظر بیشتر 

لذت ببرن

آدم حسابی ها

ایده خالقانه

شاخ های 
فضای 

مجازی چین 
هم رفتن توی 
یک روستای 

سیل زده  
چین که بگن 

مردم دارن 
غرق می شن 
و با این ترفند 
الیک و فالوئر 

به دست 
بیارن!

این جزیره زندان نروژی هاست که 8 ساعت 
اون جا توی مزرعه کار می کنن و بقیه روز رو 

آفتاب می گیرن، ماهیگیری می کنن، تنیس 
بازی می کنن و ....

جزیره 
زندانیان

متکدیان الیک

سنت یا مدرنیته؟

چرا تیم آتش نشان هوایی برای مهار آتش سوزی به ترکیه می رود اما در زاگرس حضور ندارد؟

معمای انوگان اطفای حریق 
هوایی ایران در ترکیه

رعیت نواز- حتما شما هم خبر آتش سوزی جنگل های ترکیه را شنیده یا خوانده اید. همان آتشی که تاکنون دست کم جان شش 
نفر از جمله جان دو آتش نشان را گرفته و به گفته مسئوالن احتمال افزایش کشته شدگان هم وجود دارد. با این حال، روز گذشته 
پایگاه اطالع رسانی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خبر از حضور تیم عملیات اطفای حریق و هواپیمای آتش نشان طراحی 
شده به دست متخصصان جوان ایرانی با ظرفیت 40 تن آب در شهر موالی ترکیه را داد. در ادامه ضمن مرور این خبر به این سوال 
بسیاری از کاربران فضای مجازی که پرسیده اند چرا این هواپیمای آتش نشان در آتش سوزی های زاگرس حضور نداشت، پاسخ 

داده ایم و تعدادی از نظرات کاربران در این باره را نوشته ایم. اگر شما هم این سوال در ذهن تان ایجاد شده با ما همراه باشید.



5اجتماعی دوشنبه ۱۱ مرداد ۱۴۰۰
۲۲ ذی الحجه  ۱۴۴۲.شماره ۲۰۷۲۲

واکسن  نزن ها؛ درد جدید جهان کرونایی
روایت رسانه های جهان از واکسن نزن ها چیست : از توطئه انگاری تا ترس از عوارض 

در ایران هم حدود ۳۰ درصد هنوز برای واکسن ثبت نام نکرده اند،در این باره با  رئیس کمیته علمی ستاد کرونا  همکالم شدیم 

 در حدود بیستمین ماه ورود جهان به چالش 
هولناک ویــروس کرونا، هر روز و هر هفته، 
اتفاقات و اطالعات متفاوتی از تحرکات جدید 
این ویروس در رسانه ها منتشر می شود. از 
سرعت ابتال، ناکامی بسیاری از کشورها و 
دولت ها در مدیریت کرونا، انکار این ویروس 
ــران کشورها، سویه های  توسط برخی س
کشنده تر تا تالش جهان برای دستیابی به 
واکسن کرونا همه از مهم ترین رویدادهای این 
20 ماه زندگی جهان با کرونا بوده است. در 
این میان البته مواردی همچون تبعات  مخرب 
اقتصادی، ریشه یابی منشأ  ویروس و این که 
آیا کرونا ساخته دست بشر است یا نه، برخی 
دیگر از اخبار رسانه های جهان بوده است. اما 
ماجرای واکسن از زمانی که به مرحله مصرف 
انسانی رسید و اخبار مرتبط با آن، بی شک از 
مهم ترین رویدادهای روزانه جهان به شمار 
می آید؛ از زورآزمایی کشورها برای دستیابی 
بیشتر بــه واکــســن و انحصار آن تــا چالش 
جدید بسیاری از کشورها دربــاره »واکسن 
نزن ها«. در واقع امروز بسیاری از دولت ها 
خود  اجتماعی  طبقات  از  بخشی  گرفتار 
 هستند که عالقه ای به تزریق واکسن ندارند.
ــن گـــزارش، اخــبــار روزهـــای اخیر  مــا در ای
رسانه های مطرح جهان درباره واکسن نزن ها 

را رصد و مرور کرده ایم.

از تهدید تا جایزه       
در ایــن میان کشورها با ابــزارهــای مختلف 
از جمله تشویق توسط سوپراستارها برای 
واکسینه شدن، ارائه جایزه های نقدی از زیر 
100 دالر تا جوایز یک میلیون دالری و گاهی 
نیز تهدید به جریمه و محروم شدن از خدمات 
عمومی تالش می کنند شهروندان خود را 

هرچه زودتر واکسینه کنند.

بیانیه 6۰ نهاد درمانی آمریکا درباره        
واکسن نزن ها

نیویورک تایمز در گزارشی جدید از اعتراض 
60 مجموعه مرتبط پزشکی و درمانی آمریکا 
به اختیاری بودن واکسیناسیون خبر داد که 
به کاهش سطح ایمنی کارکنان بخش های 
درمانی و بهداشتی منجر شده است.  در  بیانیه 
این 60سازمان و نهاد پزشکی و بهداشتی 
ــت: متأسفانه  بسیاری از پرسنل  ــده اس آم
مراقبت های بهداشتی و مراقبت طوالنی مدت 
واکسینه نشده اند. ما برای ایمنی کامل راهی 
نداریم جز این که همه کارکنان مراقبت های 
بهداشتی  برای حفظ سالمت خود واکسن 
بزنند تا بتوانند از همکاران، خانواده های خود 

و بیماران محافظت کنند.

مقصر شیوع دلتا واکسن نزن ها هستند       
نیویورک تایمز همچنین در گزارشی دلیل 
شیوع گونه کرونای دلتا در اروپــا و آمریکا را 
ــا« برشمرده  ــزن ه ــن ن ــس ــاد »واک ــداد زیـ ــع ت
است:  »تاخیر در انجام واکسیناسیون عمومی 
و فراگیر باعث شیوع و افزایش ویروس دلتا   تا 
4برابر نسبت به ماه قبل شده و باعث شده 
است  متخصصان بهداشت عمومی خواستار 
اقــدامــات سختگیرانه تر بــرای افزایش نرخ 

واکسیناسیون شوند.«
فوربس دیگر رسانه مطرح آمریکا هم نوشت: 
مقامات بهداشتی موج جدید همه گیری را 
»دوره ابتالی افراد واکسینه نشده« خوانده اند 
و این افراد را مقصران اصلی ادامه همه گیری 

می دانند.

تهدید به اخراج       
همچنین نیویورک تایمز در خبری که 6 روز 
قبل منتشر کرد، به نقل از یکی از مدیران بخش 
کارگری در آمریکا نوشت:   کارکنان شرکت ها 
ــرای دریــافــت واکــســن 4 ساعت مرخصی  ب

استحقاقی دریافت می کنند و به دلیل شرایط 
ویژه شیوع ویروس، کارکنان و کارگرانی که 
از واکسیناسیون امتناع می ورزند با مجازاتی 

از جمله اخراج احتمالی روبه رو خواهند شد.

اجبار برای کارکنان شهرداری       
  در نیویورک اما قوانین الــزام آور محلی برای 
ــت.  فوربس  برخی مشاغل تعیین شــده اس
ــت:  شــهــردار، واکسن و آزمایش  نوشته اس
هفتگی را برای 340هــزار کارگر شهرداری 
الزامی کرد. همچنین فرماندار کالیفرنیا  الزام 
مشابهی را برای کارمندان ایالتی و کارکنان 

بهداشت و درمان درنظر گرفت.  
ــال نیز چنین موضوعی را  وال استریت ژورن
گزارش کرده بود که بیشتر مشاغل کوچک تر، 
کارمندان خود را مجبور به واکسیناسیون 
می کنند و جایی همچون فیس بوک که 4هزار 
کارمند دارد اعالم کرده است که همچنان 
در حال تشویق کارکنان خود برای واکسینه 

شدن است.

اروپا و واکسن نزن ها       
 سخت گیری ها برای واکسن نزن ها در اروپا 
ــزارش روز  نیز آغــاز شــده اســت. رویترز در گ
چهارشنبه هفته قبل خود، به نقل از مقامات 
اتحادیه اروپا نوشت: توزیع ناهموار واکسن ها 
در جهان و امتناع کنندگان از واکسن،روند 
بازگشت به شرایط قبل از کرونا را طوالنی 
می کند. وزیر بهداشت انگلستان در همین 
رابطه چنین گفت: »مــن ایــن سفر را کامال 
را  ما روزی  طوالنی می بینم. فکر می کنم 
نخواهیم دید که صبح بیدار شویم و بگوییم ما 
می خواهیم با کرونا زندگی کنیم و همه چیز 
خوب اســت. من فکر می کنم هنوز کارهای 

زیادی برای پایان دادن به کرونا وجود دارد.«

روسیه و اجبار کارفرماها       
  روسیه نیز از کشورهایی اســت که اکنون 
ــای  ــزن ه ــن ن ــس ــه واک ــوج ــل ت ــاب بــا تــعــداد ق
خــود در چــالــش اســـت؛ بــه حــدی کــه طبق 
ــاتـــودی، دولـــت کــارفــرمــاهــا و  گـــزارش راشـ
ــت،  ــرده اس ــران شــرکــت هــا را مــلــزم کـ ــدی م

ــد از پرسنل شان به ویژه  حــداقــل  60درصـ
در شرکت هایی که خدمات عمومی ارائــه 
می دهند واکسینه شوند وگرنه با جریمه روبه رو 
خواهند شد. فرانس 24 درباره روسیه این طور 
نوشت: شهردار مسکو اعالم کرده است فقط 
افــرادی که واکسن دریافت کرده اند یا در 3 
روز گذشته آزمایش منفی داشته باشند یا در 
6 ماه گذشته به کرونا مبتال شده اند، می توانند 
وارد مراکز عمومی شوند. در روسیه مقامات 
و  آپارتمان  شامل  جایزه هایی  با  بهداشتی 
ــودرو، مــردم را تشویق به دریافت واکسن  خ
می کنند. بی بی سی هم البته درباره روس های 
واکسن نزن به نقل از یک شهروند در مسکو 
ــردم می ترسند؛ همه نوع شایعه  نوشت: »م
درباره ناخوشی های ناشی از واکسن شنیده 
مــی شــود.« بنابر یکی از نظرسنجی ها که 
بی بی سی آن را منتشر کرده است، کمتر از 
40درصد  شهروندان روسیه مایل به تزریق 

واکسن کووید19 هستند.

معترضان به گذرنامه سبز در فرانسه       
خبرگزاری رادیو فرانسه هم این هفته اعتراض 
ــزام  160 هــزارنــفــری فرانسوی ها علیه ال
واکسیناسیون را گزارش کرد. معترضان این 
الزام را »دیکتاتوری بهداشتی« نامیده اند.  این 
خبرگزاری  روز شنبه گذشته نوشت: »این 
سومین شنبه ای است که مخالفان واکسن 
دست به تظاهرات می زنند. این اعتراض ها پس 
از فراگیرشدن الزام گواهی واکسن و »گذرنامه 

سبز« شدت گرفته است.«

دالیل واکسن نزن ها چیست؟       
قبل از این که این علت ها را بررسی کنیم، بد 
نیست آماری از تعداد واکسن نزن ها در فرانسه 
را مرور کنیم. خبرگزاری رادیوفرانسه دو روز 
قبل نتایج نظرسنجی اخیر دو اقتصاددان 
فرانسوی را منتشر کرد:  »4٨درصد، افرادی 
هستند که مایل به تزریق واکسن هستند اما 
به دالیــل مختلف هنوز واکسینه نشده اند. 
2٨درصد، کسانی هستند که مردد مانده اند 
و باالخره 23درصد، افرادی هستند که قطعًا 

با واکسن مخالف اند.«

اما دالیل واکسن نزن ها چیست؟        
در یک نگاه کلی می توان خروجی پیگیری 
ــاره مــردمــان شــان را  رســانــه هــای جهان دربـ

این طور فهرست کرد:
*خــبــرگــزاری رادیـــو فرانسه: بیشتر به 
قشرهای کم در آمد، با سطح آموزشی پایین، 

تعلق دارند. 
ــراد بیشتر از تــرس واکسن،  در میان ایــن اف
نوعی خشم و عصیان دیده می شود. آنان نه 
به حکومت، نه به رسانه ها و نه به سازمان های 
بین المللی )از قبیل سازمان بهداشت جهانی(، 
نه به کارشناسان علمی و نه به اتحادیۀ اروپا 

اعتمادی ندارند.
* بی بی سی: آندره کورتانف از شورای امور 
بین المللی روسیه  در توضیح علت تردید مردم 
می گوید بخشی از روس ها محافظه کار هستند؛ 
نه به دولت خودشان اعتماد دارند و نه به هر 

چیزی که به این دولت مربوط می شود.
* اما یکی دیگر از دالیلی که اغلب رسانه ها 
در نوبت های مختلف دربـــاره آن گفت وگو 
ماجرای  دانستن  توطئه  مسئله  می کنند، 
کروناست. از این رو بی اعتمادی به شرکت های 
داروســـاز را باید از علت های مهم مخالفت 
ــروه می گویند  ــت. ایــن گـ ــس بــا واکــســن دان
ــاز فقط می خواهند  ــ شــرکــت هــای داروسـ
تولیدات خود را بفروشند و اهمیتی برای تاثیر 

این محصوالت بر مردمی که از آن ها استفاده 
می کنند، قائل نیستند.

*همچنین موارد دیگری شامل مواد شیمیایی 
مورد استفاده در واکسن ها، شایعه ها درباره 
تاثیر واکسن ها در ناباروری و این گونه حرف 
و حدیث ها را مــی تــوان در شمار ادعاهای 

واکسن نزن ها دانست.

واکسن نزن  ها در ایران       
آمار واکسن نزن ها در کشور ما هم با آمار روز 
گذشته رئیسی سخنگوی ستاد ملی کرونای 
ــدودی نگران کننده به نظر  کشورمان تا ح

رسید. 
او گفت: دربرخی استان ها 60درصد برخی 
گــروه هــای سنی که واکسیناسیون شامل 
آن ها شده، واکسن دریافت نکرده و در کل در 
گروه سنی باالی 55 سال 30 درصد هنوز در 
سامانه برای واکسیناسیون ثبت نام نکرده اند. 
در این رابطه و بررسی دالیل واکسن نزن ها در 

کشورمان چند موضوع مطرح است. 
ــبـــرگـــزاری فــــارس دربــــــاره بــخــشــی از  خـ
واکسن نزن ها نوشته است: »واکسن گریزان 
که برخی از آن ها »واکسن ستیز« هم هستند، 
عمده تئوری های خــود را بر ایــن مبنا ارائــه 
می دهند که واکسن زدن کاری بیهوده است، 
ــود بیشتر  نتیجه ای نـــدارد و فقط باعث س
شرکت های سازنده واکسن می شود. البته 
هم در ایران تمرکز بیشتر واکسن گریزان روی 
مسائل مذهبی است و تئوری هایی مثل بیمار 
کردن جمعیت مسلمان و شیعه از راه تزریق 
واکسن هایی که از غرب وارد می شود، گفته 
می شود. بخشی از جامعه که  به طب اسالمی 
اعتقاد دارند در زمره دینداران و افراد مذهبی 
جامعه به حساب می آیند. حاال اگر افــرادی 
تحت عنوان طب اسالمی »واکسن گریزی« را 
ترویج می کنند درواقع باعث می شوند افراد 
مذهبی جامعه بدون هیچ سند و برهان علمی 
قوی جلوی یکی از قوانین جمهوری اسالمی 
بایستند و حرکت برخالف آن را تبلیغ  کنند.« 
ــروه ها  واکسن نزن ها  منحصر به همین  گ
 نمی شوند و در میان دیگر اقشار حتی جوانان 
و گروه های تحصیل کرده نیز حضور دارند ؛ 
چنان که برخی از ما تاکنون با این گونه افراد 

هم روبه رو شده ایم.

 برترین های کنکور ۱۴۰۰ 
 ۷۰ به ۳۰ به نفع مراکز استان ها

در کنکور 1400 هم دانش آموزان مراکز استان ها 
نسبت به شهرستان ها سهم بیشتری در رتبه های 
برتر داشتند؛ یک بی عدالتی آموزشی که شاید با 

تغییرات کنکور از سال 1402 جبران شود

  مصطفی عبدالهی- دانش آموزان تهران و مراکز استان ها 
تا  برتر کنکور را کسب کردند  بــاز هم بیشترین رتبه های 
تحلیل های کارشناسان درباره نبود عدالت آموزشی در سراسر 
کشور و بهره مندی بیشتر دانش آموزان کالن شهرها نسبت به 

شهرستان ها، در کنکور 1400 هم نمود پیدا کند.

عوامل و معیارهای مختلف       
بارها شنیده ایم که نتایج کنکور و به طور خاص وضعیت پراکندگی 
رتبه های برتر، مالک ارزیابی علمی و آموزشی دانش آموزان 
نیست. این را هم می دانیم که نسبت جمعیتی تهران و مراکز 
استان ها درسهم رتبه های برتر موثر است. اما  این را هم می دانیم 
که کیفیت آموزشی در تهران و کالن شهرها به مراتب باالتر است 
و زمینه بی عدالتی آموزشی را فراهم می کند.نگاهی به نتایج 20 
سال گذشته نشان می دهد که در مجموع مراکز استان ها ٨3 
درصد و شهرستان ها 17 درصد رتبه های برتر را کسب کرده اند. 
عالوه بر آن، ارزیابی جزئی تر نتایج سال گذشته نشان داد که 67 
درصد رتبه های برتر، دانش آموزان مدارس سمپاد بودند، 1٨ 
درصد مدارس غیرانتفاعی، 10 درصد مدارس نمونه دولتی و 

فقط 5 درصد دانش آموزان مدارس دولتی!

سهم امسال مراکز استان ها در کنکور۱۴۰۰       
در کنکور سراسری امسال هم، از 41 رتبه برتر 5 گروه آزمایشی، 
29 رتبه یعنی 71 درصد به تهران و مراکز استان ها رسید  و 
12 رتبه، یعنی 29 درصد به شهرستان ها.  این یعنی همچنان 
استان های محروم و شهرستان های کم برخوردار از امکانات 
آموزشی، سهم چندانی در جدی ترین رقابت علمی کشور ندارند. 
یک بی عدالتی  آموزشی که شاید بتوان امید داشت با مصوبه اخیر 
 شورای عالی انقالب فرهنگی و افزایش سهم سابقه تحصیلی 

در کنکور   تا 60 درصد، جبران شود.  

سال
سهم مراکز استان ها از 

رتبه های برتر)درصد(

سهم شهرستان ها از 

رتبه های برتر)درصد(

۱۳9۰%86 %۱۴ 

۱۳9۱%8۴ %۱6 

۱۳9۲%8۰ %۲۰ 

۱۳9۳%۷۰ %۳۰ 

۱۳9۴%8۰ %۲۰ 

۱۳95%۷۲ %۲8 

۱۳96%86 %۱۴ 

۱۳9۷%8۰ %۲۰ 

۱۳98%85 %۱5 

۱۳99%6۷.5 %۳۲.5 

۱۴۰۰%۷۱ %۲9 

۲۲ درصد ۷8 درصدمیانگین

توضیح: با توجه به متغیر بودن تعداد رتبه های برتر طی سال های 

مختلف، میانگین جــدول بر اســاس تعداد رتبه های ساالنه 

محاسبه شده است

 از گروه های ضد واکسن تا عملکرد 
بد رسانه ها

برای بررسی بیشتر موضوع واکسن نزن ها در کشور خودمان   با دکتر 
مصطفی قانعی، دبیر کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا، همکالم 
و نظرش را جویا می شوم. او این نکته را متذکر می شود که اساسا 

گروه های ضد واکسن در جهان از یک صدسال قبل فعال بوده اند و اگر همین امروز هم آمار 
تمام کشورها را نگاه کنیم، درمی یابیم که بین 20 تا 30درصد افراد از واکسن استقبال 
نکرده اند که کشور ما نیز از این موضوع مستثنا نیست. قانعی می گوید: ازآن جا که دریافت 
واکسن اجباری نیست، گروه های ضد واکسن با برخی شایعات با رنگ و بوی طب سنتی، 
مذهبی، علمی و گاهی امنیتی کار خودشان را پیش می برند. از سوی دیگر تبلیغ درباره 
عوارض واکسن همچون تب و درد و... در برخی نگرانی ایجاد می کند. قانعی دراین باره 
معتقد است: هم اکنون رسانه ها بیش از اندازه بر عوارض واکسن متمرکز شده اند که 

همین موضوع نیز باعث ایجاد ترس از واکسن کرونا شده است.  

غفوریان  



مدت هاست که شبکه های مختلف تلویزیون، 
صبح را با برنامه هایی زنده آغاز می کنند تا کمکی 
برای انرژی مخاطبان در ساعات پیش روی روز 
باشد. این برنامه ها گاه مانند »صبحی دیگر« جزو 
برندهای اصلی شبکه اســت و گــاه مثل »صبح 
بخیر ایــران« از باسابقه ترین برنامه های در حال 
پخش سیما. در گزارش امروز، پنج برنامه شاخص 
صبحگاهی در تلویزیون بررسی شده است که در 

ادامه می خوانید.

صبح بخیر ایران	 
قدیمی ترین برنامه صبحگاهی حاضر تلویزیون، 
سحرخیزترین برنامه هم هست و حدود ساعت 
6 صبح آغاز می شود. »صبح بخیر ایــران« مانند 
اغلب برنامه های صبحگاهی، حدود یک ساعت 
و 45 دقیقه به طول می انجامد. بخشی از برنامه 
به ورزش صبحگاهی اختصاص دارد که به شکل 
تولیدی از پارک های تهران روی آنتن می رود. 
عبدالرضا امیراحمدی و میالد شیران مجریان 
مستر برنامه هستند و در روزهــای زوج و فرد به 
صورت چرخشی برنامه را اجرا می کنند. عیب 
بزرگ هر دوی آن هــا، این است که زمان زیادی 
را به مونولوگ با دوربین می پردازند؛ اگرچه در 
گفت وگوها نیز برگ برنده ای ندارند. امیراحمدی 
با شوخی هایی گاه بامزه، فضای صمیمی تری به 
برنامه می دهد. »صبح بخیر ایران« گزارش میدانی 
ندارد و عمال غیر از بخش ورزشی، تمام برنامه در 
داخل استودیو می گذرد. این برنامه هر روز  دو  
گفت وگوی زنده روی آنتن می برد؛ گفت وگوهایی 
فاقد جذابیت که نه با میزبانی از چهره های مطرح 
انجام می شوند و نه چالشی اند؛ حتی مناظره ای 
نیز که چندی پیش درباره طرح صیانت در »صبح 
بخیر ایران« برگزار شد و می توانست بسیار داغ 
باشد، فاقد چالش بود. هر قسمت از این برنامه در 
تلوبیون، به طور میانگین حدود 330 بازدید دارد.

در انتهای الوند	 
برنامه صبحگاهی شبکه دو را که حــدود ساعت 
ــی رود، سه مجری  7:15 روی آنتن این شبکه م
جوان این شبکه اجرا می کنند: نجمه جودكی، 
مجید یحیایی و حامد مهربانی. بین این سه نفر که 
تقریبا به صورت مساوی روی آنتن حاضرند، جودکی 
با فاصله مسلط تر و راحت تر است؛ اگرچه مدتی 
به دلیل ابتال به کرونا در این برنامه غایب بود. »در 
انتهای الوند« که مدت ها برنامه شبانگاهی شبکه دو 
بود، مدتی است برای حدود یک ساعت و 45 دقیقه 
به صبح ها آمده و بخش شبانگاهی اش به حدود 20 
دقیقه محدود شده است. برنامه صبحگاهی شبکه 
دو با ورزش صبحگاهی با حبیب ا... حامدیان آغاز 
می شود. این قسمت اگرچه در استودیو برگزار 
می شود، امــا به خاطر روحیه خــاص حامدیان، 
حسابی پرانرژی است و برگ برنده »در انتهای 
الوند« است. اگرچه استودیوی این برنامه بسیار 
کوچک است و همه پشت یک میز به گفت وگو و 
اجرا می پردازند، اما »در انتهای الوند« را می توان 
متنوع ترین برنامه صبحگاهی شبکه های مختلف 
تلویزیون از نظر محتوا دانست که کارشناسان 
ــری نسبت به رقبا  ــراوان ت متعدد و بخش های ف
دارد. موضوعات مورد بحث در »در انتهای الوند«، 
اغلب سبک زندگی و اجتماعی است و کمترین 
گفت وگوها را با مسئوالن دارد. به همین دلیل 
نسبت چندانی با جنجال سازی و چالش ندارد که 
نقطه ضعف آن محسوب نمی شود. هر قسمت از 
بخش صبحگاهی »در انتهای الوند«، حدود 327 

بازدید در تلوبیون ثبت می کند.

سالم صبح بخیر	 
برنامه صبحگاهی شبکه سه که از ابتدای مرداد 
به دلیل همزمانی با مسابقات المپیک روی آنتن 
نرفته، طوالنی ترین برنامه صبحگاهی سیماست 
که حدود ساعت 7 صبح آغاز می شود و نزدیک به 
2 ساعت و نیم به طول می انجامد. مجری مستر 
این برنامه شاهین جمشیدی است و زهره سادات 
هاشمی، محمدرضا باقری، نازنین پیرکاری و سعید 
اکبری وی را همراهی می کنند. »سالم صبح بخیر« 
از نظر جذابیت بصری، بهتر از رقباست؛ دکور نسبتا 
وسیعی دارد که از دیگر برنامه های صبحگاهی 
چشم نوازتر اســت. ماسک های رنگارنگ و هم 
شکل مجریان که با لوگوی برنامه هم تزیین شده، از 
چیزهایی است که فقط در »سالم صبح بخیر« یافت 
می شود. با این حال محتوای برنامه دچار ضعف های 
جدی است و بیشتر با وایرال سازی مصنوعی در 
فضای مجازی مورد توجه قرار می گیرد. در همین 
خصوص تالش عجیبی از سوی سازندگان برنامه 
برای فراهم کردن خوراک صفحات اینستاگرامی در 
جریان است که ضعف های جدی بر آن حادث کرده 
است. دیگر نقطه ضعف »سالم صبح بخیر«، بخش 
ورزشی آن است که با مهمان کردن فوتبالیست های 
سابق به خصوص از استقالل و پرسپولیس، پرونده 
ماجراهای قدیمی را به شکلی سطحی باز می کند و 
آورده خاصی ندارد. »سالم صبح بخیر« را می توان 
سیاسی ترین برنامه صبحگاهی سیما دانست که 
همواره به جریان های اجتماعی-سیاسی توجه 
می کند و البته جهت گیری قابل پیش بینی نیز دارد. 
گفت وگوهای سیاسی اجتماعی به روز این برنامه، 

نقطه قوت مهم آن است. »سالم صبح بخیر« تا پیش 
از خداحافظی موقت از آنتن، در هر قسمت به طور 

میانگین 709 بازدید در تلوبیون دارد.

چاپ اول	 
برنامه های  کــوتــاه تــریــن  از  یکی  اول«  ــاپ  »چـ
صبحگاهی در شبکه های اصلی تلویزیون است که 
در دو بخش حدودا 45 دقیقه ای روی آنتن می رود. 
مجریان اصلی برنامه صبحگاهی شبکه خبر سه 
نفر هستند که بین آن ها محمد قاسمی ثابت است 
و المیرا شریفی مقدم و سوسن حسنی دخت به 
صورت چرخشی برنامه را اجرا می کنند. بی تردید 
حضور شریفی مقدم که برند شاخص شبکه خبر 
است، از برگ های برنده »چاپ اول« به شمار می آید. 
این برنامه را که به اقتضای شبکه پخش کننده، 
خبری ترین برنامه صبحگاهی تلویزیون است، 
نمی توان از نظر محتوایی دارای تنوع مناسبی 
دانست. »چاپ اول« از گزارش های تولیدی میدانی 
استفاده می کند و دوربین را گاه به خارج از استودیو 
می برد که نقطه قوتی هرچند ضعیف، بــرای آن 
است. در روزهای برگزاری المپیک، حضور پیمان 
اسدیان، مجری این شبکه در توکیو که با ارائه 
گزارش های زنده از طریق اینترنت همراه است، 
به طــراوت »چاپ اول« کمک کرده است. برنامه 
صبحگاهی شبکه خبر، بخش توئیت خوانی هم دارد 
که البته انتخاب هایی هم جهت و با موضع گیری 
قابل پیش بینی دارد. نقطه ضعف دیگر این برنامه، 
در زمان گفت وگوهای کوتاه آن است که مجریان 
مستر در اتفاقی نسبتا نامتعارف، دورتر روی صندلی 

می نشینند و در عین حــال که گفت وگوکننده 
نیستند، گاه به بحث وارد می شوند به  طوری که 
اختیار گفت وگو از دست مجری خاص آن بخش 
خارج می شود. هر قسمت از »چاپ اول« به صورت 

میانگین حدود 340 بازدید در تلوبیون دارد.

صبحی دیگر	 
برنامه صبحگاهی شبکه آموزش که دیرتر از دیگر 
برنامه ها پخش می شود، هر روز حــدود ساعت 
9:20 روی آنتن می رود و با حدود یک ساعت وقت، 
مابین برنامه های شاخص صبح، کوتاه ترین برنامه 
محسوب می شود. مجری مستر این برنامه نیما 
کرمی است که حضورش برگ برنده مهم »صبحی 
دیگر« به شمار می آید. او چه در گفت وگوها و چه 
در مونولوگ با بینندگان، مسلط جلوه می کند و از 
اخبار روز نیز انتخاب هایی دقیق دارد. نیما کرمی 
از جمله مجریان صبحگاهی است که شوخی ها و 
واکنش هایش از برنامه بیرون نمی زند و برخالف 
برخی دیگر، با هدف وایرال سازی مصنوعی نیست. 
»صبحی دیگر« دوز مناسبی از خبرها و اتفاقات 
روز را در کنار بخش های فان و سرگرمی روی آنتن 
می برد که رنگ آمیزی متنوعی به آن بخشیده 
است. در البه الی برنامه صبحگاهی شبکه آموزش، 
از ترانه های شاد استفاده ای به قاعده شده است تا 
بینندگان این برنامه، صبح را پرانرژی آغاز کنند. 
همچنین دوربین این برنامه در گزارش های میدانی 
به بیرون از استودیو مــی رود که بــرای مخاطبان 
جذاب است. هر قسمت از برنامه »صبحی دیگر« در 

تلوبیون 197 بازدید دارد.

سینما و تلویزیون ۶

گزارش

 مصطفی قاسمیان  

دوشنبه  11 مرداد   1400
22  ذی الحجه 1442.شماره  20722

تاریخ تخیلی به روایت »قبله عالم«

ــروز اولــیــن ســریــال دربــاره  مــائــده کاشیان- دیـ
ناصرالدین شاه به نام »قبله عالم« ساخته حامد 
محمدی، در نمایش خانگی منتشر شد. »جیران« 
اثر حسن فتحی و »آهوی من مارال« به کارگردانی 
مهرداد غفارزاده، دو مجموعه دیگری که به دوران 
زندگی ناصرالدین شاه می پردازند، مرحله تولید را 
می گذرانند تا به زودی منتشر شوند. مهم ترین تفاوت 
»قبله عالم« با دو مجموعه دیگر،   ژانر کمدی آن است 
و می توان گفت این تفاوت به نفع سریال بوده است.  
»قبله عالم« ابتدا با این تذکر که سریال بر اساس 
واقعیت ساخته نشده، تکلیف خودش را با مخاطب 
مشخص می کند تا انتظار دیدن حــوادث تاریخی 
واقعی را نداشته باشد یا از حضور شخصیت های 
تخیلی تعجب نکند. طبق آن چه در قسمت اول 
ــاره شخصیتی به نام  سریال دیدیم، داستان درب
»ناصر« است که به دلیل شباهت زیاد به ناصرالدین 
شاه، به عنوان بدل او انتخاب می شود. روایت قصه 
»قبله عالم« در دوران شخصیتی مانند ناصرالدین 
شــاه، به حامد محمدی کــارگــردان سریال اجازه 
می دهد دستش برای خلق موقعیت های بامزه و 
جذاب باز باشد، اما در قسمت اول چندان شاهد 
موقعیت های خــنــده دار نیستیم. اگــر قــرار باشد 
سریال در ادامه مانند قسمت اول، بیشتر روی چند 
دوپهلو  شوخی های  و  منشوری  کالمی  شوخی 
برای خنداندن مخاطب حساب باز کند، بعید است 
بتواند مخاطب را راضی کند. حامد محمدی پیشتر 
در فیلم های کمدی خــود سابقه استفاده از این 
شوخی ها را داشته اســت. فعال در نقطه شــروع، 
شوخی های سریال، چندان خوب و بامزه نبوده 
است. حامد کمیلی در »قبله عالم« دو نقش بازی 
می کند، یکی نقش ناصرالدین شاه و دیگری جوان 
ســاده و نه چندان باعرضه ای که قــرار اســت بدل 
شاه باشد. کمیلی موفق شده اســت  ویژگی های 
متفاوت این دو کاراکتر ،یکی مقتدر و جدی و دیگری 
ترسو و بی دست وپا را به خوبی نشان دهد. شقایق 
دهقان برای نقش »مهد علیا« مادر جدی و توطئه گر 
ناصرالدین شاه انتخاب مناسبی نبوده و بازی خوبی 
از خود به نمایش نگذاشته است. او در این مجموعه 
بازی متفاوتی نسبت به دیگر آثار کمدی که تا به حال 
از او دیده ایم نداشته است. بازی هادی کاظمی به 
عنوان صدراعظم و سوگل خلیق به عنوان یکی از 

همسران شاه، جزو بازی های خوب سریال است.
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گزارش تاریخی

 به مناسبت سالروز شهادت 
شیخ فضل ا... نوری

 نقش روزنامه نگاری 
در مبارزات شیخ شهید

ــری – 112  ــ ــ رودس
ــال قــبــل، در چنین  س
روزی، میدان توپخانه 
تهران شاهد واقعه ای 
غم انگیز بـــود؛ بــر دار 
ــادت  ــهـ ــردن و شـ ــ ــ کـ
شیخ فضل ا... نوری. 
باید  را  شــهــیــد  شــیــخ 
ــن  ــری ــه ت ــت ــس ــرج ب از 

شــخــصــیــت هــای ســیــاســی و مــذهــبــی دوران 
به معنای کامل کلمه،  او  بدانیم.  مشروطیت 
عــالــمــی ســیــاســتــمــدار بـــود و هـــوش سیاسی 
ــت؛ ضــرورت هــای زمانه را  فــوق الــعــاده ای داش
درک می کرد و آن چــه در خشت  خام می دید، 
ابتدای  آینه نمی دیدند. شیخ در  دیگران در 
کــار، از موافقان مشروطیت بــود و بر استقرار 
آن پــای می فشرد؛ امــا به تدریج و درپــی درک 
ــرای  ــان ب ــرای ــرب گ فــعــالــیــت هــای گــســتــرده غ
واردکردن مبانی اندیشه سیاسی مغرب زمین در 
اصول حاکمیت ایران و تالش برای اسالم زدایی 
و نادیده انگاشتن قوانین شرع انور، از طرفداران 
مشروطیت فاصله گرفت و مخالفت علنی خود 
را با این رویکرد آغاز کرد. شیخ فضل ا... با وضع 
اصطالح »مشروطه مشروعه« در دایرة المعارف 
نادیده  عمدًا  که  را  مفهومی  ایـــران،  سیاسی 
گرفته شــده بــود، عیان کــرد و نشان داد که با 
وجود انکار غرب گرایان، قوانین اسالم ظرفیت 
باالیی بــرای اداره جامعه، بر اســاس نیازهای 
نوین دارد. او افــزون بر درک بــاالی سیاسی و 
هوشیاری اجتماعی، هیچ گاه نسبت به استفاده 
از ابزارهای نوین اطالع رسانی بی تفاوت نبود. 
در حالی که علمای اعــالم، به دلیل در اختیار 
داشتن شبکه گسترده منابر در کشور، خود را از 
دیگر وسایل اطالع رسانی بی نیاز می دانستند، 
شیخ به ضرورت استفاده از جراید برای انتشار 
افکار و اندیشه هایش پی برد؛ مجموعه »لوایح« 
شیخ فضل ا... نوری که سندی مهم برای درک 
ــت، همچون  دیدگاه ها و نظرات سیاسی اوس
روزنامه های کثیراالنتشار در اختیار مردم قرار 
می گرفت و البته، دیــدگــاه هــای مخالف را با 
چالش های جدی مواجه می کرد؛ هرچندکه کثرت 
مطبوعات مخالف شیخ، فضا را برای عرضه بهتر 
دیدگاه های او محدود کرده بود. یکی از ویژگی های 
مهم شخصیت شیخ فضل ا... نوری که دوست و 
دشمن به آن اعتراف دارند، شجاعت کم نظیر او در 
بیان عقیده و ایستادگی و بذل جان در راه آن بود. 
او حاضر به انکار اعتقاداتش نشد و زیر بیرق هیچ 
سفارتخانه ای نرفت. عدم  وابستگی، افتخاری 
بزرگ برای شیخ بود که هرگز از کارنامه حیات 
وی زدودنی نیست. مشروطه خواهان غرب گرا، او 
را در دادگاه محکوم به اعدام کردند و شیخ، بدون 
هیچ ترس و واهمه ای، کشته شدن در راه عقیده را 
پذیرفت و در 11 مردادماه سال 1288، در میدان 

توپخانه تهران، بر دار شد و به شهادت رسید. 

مناسبت

ــری – خراسان، بعد از  جــواد نوائیان رودس
آغاز جنگ های ایران و روسیه تزاری، حال و روز 
خوشی نداشت. با پایان گرفتن دوره نخست 
این جنگ ها، در سال 1192ش، شورش های 
گسترده خوانین خراسان شروع شد. برخی از 
مورخان معتقدند که این شورش ها، ریشه در 
سیاست دولت استعماری انگلیس داشت که 
می خواست شرق ایران را نــاآرام کند و بر نفوذ 
خود در منطقه بیفزاید. در همین زمان، مشهد، به 
عنوان بزرگ ترین و مهم ترین شهر در شرق ایران، 
آمــاج حمالت راهزنان و چپاول اقــوام مهاجم 
ماوراءالنهر بود که از طریق مرو و سرخس، خود را 
به جلگه مشهد می رساندند و مشهد و روستاهای 
اطراف آن را به باد غارت می دادند. این اوضاع 
پریشان 17 سال دوام آورد و به تدریج دامنه آن 
تمام شمال خراسان را فراگرفت و نقطه ای باقی 
نماند، مگر آن که مورد دستبرد و حمله راهزنان 
و اقــوام مهاجم واقــع شد. با پایان یافتن دوره 
دوم جنگ های ایــران و روسیه تــزاری در سال 
1206ش و انعقاد عهدنامه ننگین ترکمانچای، 
دولت مرکزی به فکر آرام کردن خراسان افتاد؛ 
ظاهرًا کار آن قــدر باال گرفته بود که اعــزام یک 
قشون محدود، نمی توانست مشکل مشهد و 
مناطق همجوار آن را حل کند. به همین دلیل، 
عباس میرزا نایب السلطنه، پسر فتحعلی شاه 
قــاجــار و ســـردار نــامــدار ایـــران در جنگ های 
قفقاز، به همراه وزیر ادیب و سیاستمدارش، 

قائم مقام فراهانی که بعدها به 
محمدشاه  صدراعظمی 

قاجار رسید، مأمور آرام 
ــردن خطه خــراســان و  ک
ــدن امنیت و  ــردان ــازگ ب
آسایش به مشهد و اطراف 
آن شد. این زمان، مصادف 
ــر تابستان سال  بــا اواخـ

1210ش بود.

قائم مقام فراهانی در مشهد	 
ــت در  ــدای ــان ه ــی خ ــل ــاق ــزارش رض ــ طــبــق گ
»روضه الصفای ناصری«، سپاه عباس میرزا 
روز 30 آذر سال 1210، توانست باالخره، پس 
از زد و خوردهای متعدد در مسیر عبور به سمت 
شمال شرق، وارد مشهد شود. عباس میرزا که 
از بیماری کبدی رنج می برد و به نقلی، توسط 
ویلیام کورمیک، پزشک انگلیسی اش مسموم 
شــده بــود تــا نتواند شورشیان را بــه سرعت 
سرکوب کند، با هدایت و مشورت قائم مقام 
فراهانی دست به اقداماتی در مشهد زد که به 
سرعت نظم و آرامش در آن برقرار شد. قائم مقام 
به خوانین شورشی پیام داده بود که اگر نگران 
خشم نایب السلطنه هستند، می توانند به او 
متوسل شوند تا پادرمیانی کند؛ او می خواست 
ضمن حفظ قدرت ناشی از حضور عباس میرزا 
در خراسان، مسیر تسلیم را باز بگذارد و تلفات 
و درگیری ها را به حداقل برساند. قائم مقام به 
عباس میرزا پیشنهاد داد که احمدعلی میرزا، 
برکنار  بی کفایتی  دلیل  به  را  مشهد  حاکم 
کند و او را به محل »باباقدرت« در بیرون شهر 
بفرستد تا از آن جا راهی تهران شود. تعداد 
زیادی از خوانین شورشی با تدبیر قائم مقام، 
به عباس میرزا پیوستند و به این ترتیب، نبرد 

با دیگر شورشی ها، بسیار آسان شد. قائم مقام 
برای وساطت و جلوگیری از جنگ، از مشهد 
ــت تــا با  خــارج شــد و بــه امــیــرآبــاد چــنــاران رف
رضاقلی خان، یکی از مهم ترین سرکردگان 
شورش، مالقات کند و او را به تسلیم وادارد؛ اما 
در این دیدار دریافت که وی، اهل مدارا و صلح 
نیست و جز با نیروی نظامی متوقف نمی شود. 
به همین دلیل، در بازگشت طرح حمله به مقر 
رضاقلی خان را از مسیر »کال یاقوتی« مشهد، 
به عباس میرزا داد. نیروهای سپاه ایــران، 
اوایــل خــرداد سال 1211، به عزم سرکوب 
رضاقلی خان، از مشهد خارج شدند و با طرح 
ضربتی قائم مقام فراهانی، با سرعت خود را به 
امیرآباد چناران رساندند و کار یاغی معروف را 
یکسره کردند. به این ترتیب، نظم و آرامش به 
مشهد و اطراف آن بازگشت. اما این پایان غائله 

شورش در مشهد و اطراف آن نبود.

آزادی اسیران، مجازات برده فروشان	 
طی 17 سال ناآرامی در مشهد و شمال خراسان، 
راهزنان و مهاجمان صحرانشین ماوراءالنهر، 
از فرصت سوءاستفاده می کردند و ضمن غارت 
این مناطق، جمع زیادی از زنان و مردان را به 
اسارت می گرفتند و پس از انتقال آن ها به نواحی 
اطراف مرو، به عنوان برده به خانات ماوراءالنهر 
می فروختند. این اتفاق ُمهلک، یعنی انداختن 
زنجیر بردگی بر گردن اسیران ایرانی، تأثیر بسیار 
مخربی بر روحیه مردم مشهد گذاشته و خواب و 
خوراک را از اهالی گرفته بود. قائم مقام فراهانی، 
ــاع، متوجه شد که هــزاران  ضمن بررسی اوض
اسیر از اهالی مشهد و شمال خراسان، در جایی 
نزدیک سرخس، گرفتار راهزنان و مهاجمان 
هستند و در انتظار فروخته شدن به سر می برند؛ 
او گزارش این موضوع را به نایب السلطنه داد. 
رضاقلی خان،  سرکوب  از  پس  عباس میرزا 
مدتی را به استراحت گذراند؛ احتمااًل وضعیت 
جسمانی وی در این توقف مؤثر بوده است. در 
این مدت، قائم مقام کوشید تا زمینه آزادی اسرا و 
برقراری آرامش در شمال شرق خراسان را فراهم 
کند. او موفق شد که بخشی از اســرای حبس 
شده را آزاد کند، اما بخش معتنابهی از آن ها، 
متشکل از سه هزار نفر، جایی آن سوی سرخس، 
ــران بودند. طبق  چشم انتظار کمک سپاه ای
گزارش »فریزر«، در سفرنامه اش، عباس میرزا 
می دانست که کلید آرامش در مشهد را باید در 
برقراری آسایش در سرخس جست وجو کند. 
قائم مقام فراهانی به عباس میرزا اطالع داد که 
رهایی سه هزار نفر باقی مانده، »جز به چرخش 
ــران ممکن نیست. لذا  تیغ بی دریغ« سپاه ای
با تدبیر قائم مقام فراهانی، روز 17 شهریور 
ــران مشهد را به قصد  سال 1211، قشون ای
سرخس ترک کــرد. یاغیان که نزدیک شدن 

سپاه عباس میرزا را دیدند، فرار را بر قرار ترجیح 
ــد؛ اما با تمهیدات قائم مقام فراهانی و  دادن
فرستادن گردان هایی از سپاه ایران برای دور 
زدن مقر یاغیان، تعدادی از سرکردگان آن ها 
اسیر شدند. عباس میرزا توانست در یک حمله 
ضربتی وارد سرخس شود و شهر را از لوث وجود 
یاغیان پاک کند. آن جا بود که به قائم مقام خبر 
دادنــد سه هزار اسیر ایرانی در اختیار 450 
داّلل َبرده هستند و آن ها برای انتقال اسرا اقدام 
کرده اند. قشون ایران با سرعت وارد عمل شد و 
توانست تمام سه هزار نفر را آزاد کند. به فرمان 
عباس میرزا، دالالن برده را در اختیار اسرای 
آزادشــده قرار دادنــد تا از آن ها انتقام بگیرند 
و آزادشدگان، همه برده فروشان را از دم تیغ 

گذراندند.

استقبال از آزادشدگان	 
عباس میرزا مدتی را مشغول سرکوب تتمه 
یاغیان بود. او به همراه سه هزار اسیر آزادشده 
ــان ســال 1211 وارد  مشهدی، روز 19 آب
مشهد شد و مورد استقبال مردم شهر و علما 
قرار گرفت. رضاقلی خان هدایت درباره این 
استقبال در »روضه الصفا« می نویسد: »جمیع 
علما و فضالی خــراســان و پیشوایان ارض 
اقدس بیرون شهر رفته، جناب مجتهدالزمانی 
میرزا هــدایــت ا... در مصالی خــارج شهر با 
عامه گروه به نماز ظهر تقدم فرمود و پس از 
نماز به شکرانه این کار به دعا برای فاتحان 
پرداختند.« به این ترتیب، اســرای مشهدی 
در بند، با تدبیر قائم مقام و حمایت و شجاعت 
عباس میرزا از قید و بند بردگی نجات یافتند. 
اما عباس میرزا به دلیل شدت گرفتن بیماری، 
در بستر افتاد و حدود یک سال بعد، در سوم 
آبان سال 1212، دارفانی را وداع گفت و در 

حرم مطهر رضوی به خاک سپرده شد.

آزادی 3 هزار اسیر مشهدی با تدبیر قائم مقام فراهانی
 چگونه 188 سال قبل، صدراعظم و ادیب نامدار ایران توانست با هوشمندی خود، آرامش را به مشهد و شمال خراسان بازگرداند

 و راهزنان و گردنکشان را سرکوب کند؟

 نخستین بانوی ستون نویس 
در تاریخ مطبوعات ایران

حالجیان - دوران انقالب مشروطه در ایــران، 
یکی از دوره هــای پر رونق برای مطبوعات بود. در 
مالباشی،  به  معروف  ابوالقاسم،  میرزا  گیالن، 
ملقب به »افصح المتكلمین«، از اهالی رانكوه، 
قصبه ای در املش، نخستین روزنامه خطه گیالن 
را به نام »خیر الکالم«، در روز یک شنبه، 12 مرداد 
1286 راه انـــدازی کــرد. روزنــامــه ای که رویکرد 
مشروطه خواهی داشت و آگاهی بخشی به مردم 
را در حوزه های اجتماعی پیگیری می کرد. افصح 
المتکلمین، به غیر از این روزنامه، سه روزنامه دیگر به 
نام های»ساحل نجات«، »راه خیال« و »خیال« را هم 
در گیالن منتشر کرد. اگرچه در این زمان روزنامه ها 
و جراید متنوعی پا به عرصه وجود گذاشتند و سعی 
کردند جای خود را در بین مردم کوچه و بــازار باز 
کنند، اما روزنامه نگاری کاری بس دشوار و پرماللت 
بود؛ چراکه دولت قاجار هربار به بهانه های مختلف در 
ایجاد مشکالت و گرفتاری برای مشروطه خواهان، 
از هیچ اقدامی فروگذار نمی کرد. آتش برخورد با 
مشروطه خواهان، باالخره در دهم آبان 1286، 
به جان روزنامه »خیر الکالم« و صاحب آن، یعنی 
»افصح المتکلمین« که از مشروطه خواهان مبارز و 
بی پروای گیالن بود، افتاد. امیر اعظم، والی گیالن، 
افصح المتکلمین و یارانش را دستگیر کرد و برای 
45 روز، در زندان و زیر انواع شکنجه ها آزار داد. 
در این بین، همسر »افصح المتکلمین« که دیدار با 
شوهر را برایش ممنوع کرده بودند، با هدف حرکت 
در مسیر مشروطه خواهی و نجات شوهر و اثبات 
بی گناهی او، دست به اقدامات گسترده ای زد. او 
ابتدا به تهران رفت و به مجلس، ادارات و افراد ُپرنفوذ، 
شکواییه های پرشماری نوشت، اما چون نتیجه بخش 
نبود، سخن خود را در قالب یادداشت هایی، در جراید 
و روزنامه های آن زمان منتشر کرد و از آزادی خواهان 
و مردم خواست که او را علیه این ناجوانمردی و بیداد 
و اجحاف همراهی کنند. او آن قدر مؤقر و موزون 
می نوشت که میرزاجهانگیرخان، در شماره 15 
روزنامه »صوراسرافیل«، از دادخواهی این زن که 
اولین بانوی ستون نویس تاریخ مطبوعات ایران 
محسوب می شد، حمایت کرد و همین حمایت ها، 
موجبات آزادی افصح المتکلمین و یارانش را فراهم 
آورد. افصح  المتکلمین، پس از آزادی، در شماره 
13 تا 19»خیرالكالم«، به دادخواهی پرداخت. 
او درنهایت توانست بی گناهی خود را ثابت کند؛ 
ــت مربوط به بازداشت و حبس  اما آ ن چــه در روای
افصح المتکلمین معمواًل نادیده گرفته می شود، آغاز 
قلم زنی بانوان در کسوت ستون نویسی مطبوعات 
ایران است؛ افتخاری که همسر افصح المتکلمین به 

نام خودش ثبت کرد. 

صفحه آرایی
layout@khorasannews.com ۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

واحد صفحه آرایی روزنامه خراسان 
سفارش می پذیرد

طی 17 سال ناآرامی در مشهد 
و شمال خراسان، راهزنان و 

مهاجمان صحرانشین ماوراءالنهر، 
از فرصت سوءاستفاده می کردند 
و ضمن غارت این مناطق، جمع 

زیادی از زنان و مردان را به اسارت 
می گرفتند و پس از انتقال آن ها 
به نواحی اطراف مرو، به عنوان 

برده به خانات ماوراءالنهر 
می فروختند

به قائم مقام خبر دادند سه هزار 
اسیر ایرانی در اختیار 450 داّلل 

َبرده هستند و آن ها برای انتقال 
اسرا اقدام کرده اند. قشون ایران 
با سرعت وارد عمل شد و توانست 

تمام سه هزار نفر را آزاد کند. به 
فرمان عباس میرزا، دالالن برده 
را در اختیار اسرای آزادشده قرار 

دادند تا از آن ها انتقام بگیرند و 
آزادشدگان، همه برده فروشان را از 

دم تیغ گذراندند
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جواب ها

حــدس بزنید تصویر، چه کلمه ای را نشان 
می دهد!به نمونه توجه کنید و برای این که 
بدانید کلمه چند حرفی است،  تعداد خانه های 

زیر را بشمارید.

نمونه

خفن استریپ

با کشف رابطه اعداد داده شده در شکل، برای جای 
خالی عدد مناسب را پیدا کنید.

بازی با کلمات

در تصویر زیــر بــرای شما تعدادی از حــروف را 
نوشته ایم که باید بر اساس مربع های خالی در هر 

سطر کلماتی با همان تعداد حروف را بنویسید.

چالش ذهن

در تصویر زیر با جا به جایی حروف به کار رفته در هر 
کدام از شماره ها نام یک کشور را نوشته ایم که شما 

باید آن را حدس بزنید.

آیا می توانید 10  تفاوت   بین این دو تصویر مشابه  را  پیدا کنید؟
 با این تمرین می توانید آلزایمر را از خود دور کنید.  این بازی همچنین ورزشی برای ذهن شماست تا در کارهای روزمره تمرکز بیشتری داشته باشید.

لذت این بازی زمانی بیشتر می شود که آن را در کنار خانواده و با مشارکت آن ها انجام دهید.

اختالف تصاویر

اختالف تصاویر:

تست هوش :

گزینه 4

هوش منطقی :

پاسخ عدد 56 است. عدد داخل مربع وسط هر مثلث این گونه به دست می 
آید که دو عدد پایینی هر مثلث را با هم جمع و در عدد باالیی ضرب می کنیم.

چالش ذهن :

1. تونس 2. مکزیک 3. الجزایر 4. لهستان 5. اوکراین 6. ارمنستان

خفن استریپ :کاغذکادو

عددیاب

شش رقمی: 

   821462 – 548291
  753684 – 814675

598642 – 483125

سه رقمی: 

   516 – 281 – 754
   628 – 785 – 293

985 – 629 – 768

چهار رقمی:

   5431  –  6215
   7942  –  8952

9276 - 5342

پنج رقمی: 

   49386 -85621
   45329 – 79486

43581 -96275
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بازی با کلمات:

ممکن است تعداد کلمات بیشتری از 
آن چه برایتان نوشته ایم به دست آورید 
ما در این جا فقط به تعدادی از آن ها 

اشاره کرده ایم.

سه حرفی: اســم، امــن، انــس، سیم، 
مسی، مین، منا، نما، نیم، یمن و ...

چهار حرفی: سیما، نسیم، نیما، امین، 
ایمن، مینا و ...

پنج حرفی: سینما و سیمان
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عدد یاب :

اگر کمی با اعداد رابطه خوبی داشته باشید، می توانید رمز 5  رقمی مخفی شده را بر اساس داده های 
باال بیابید؛ فقط کافی است  باکمی دقت، رابطه بین اعداد را در سطرهای باال پیدا کنید.

تست هوش بازی ریاضیهوش منطقی

ماتریسی از اشکال هندسی داریــم. با توجه به 
منطق موجود در شکل، گزینه صحیح کدام است؟
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کوتاه از حوادث

در امتداد تاریکی

طالق عروس 3روزه!

با آن که سه روز بیشتر از آغاز زندگی مشترکم نمی 
گذرد اما فقط به دلیل تاخیر در بازگرداندن ظروف 
امانتی آشپزخانه، درگیری شدید خانوادگی رخ 
داد و اکنون من و همسرم راهی دادگاه و پاسگاه 

شده ایم و ...
این ها بخشی از اظهارات زن جوانی است که در پی 
درگیری و نزاع خانوادگی وارد کالنتری طبرسی 
شمالی شده بــود. او در حالی که بیان می کرد 
زندگی مشترک من فقط سه روز طول کشید، به 
مشاور و مددکار اجتماعی کالنتری گفت: سه سال 
قبل و در حالی که مدت زیادی از مرگ پدرم نمی 
گذشت »جالل« به خواستگاری ام آمد. هنگامی 
که با هم به گفت و گو نشستیم در همان جلسه اول 
خواستگاری به او گفتم بیماری روماتیسم دارم و 
دارو استفاده می کنم. حتی در چند جلسه بعدی 
آشنایی نیز این موضوع را تکرار کردم. جالل که 
مدعی بود با این صداقت در گفتار و رفتار عالقه 
اش به من صد چندان شده است، مرا دلداری داد 
و گفت: همه مخارج بیماری ات را می پردازم و تو را 

نزد بهترین پزشکان متخصص می برم!
جالل کارگاه تولیدی لباس داشت و چند کارگر 
برایش کار می کردند. من هم وقتی عالقه او را 
دیدم، به خواستگاری اش پاسخ مثبت دادم و به عقد 
یکدیگر در آمدیم  اما هنوز مدت زیادی از برگزاری 
مراسم عقدکنان سپری نشده بود که شیوع بیماری 
کرونا شغل او را نیز تحت تاثیر قرار داد. جالل مجبور 
شد کارگاهش را تعطیل کند و در فروشگاه مواد 
غذایی برادرش مشغول کار شود. بعد از این ماجرا 
نامزدم منزلی را در نزدیکی خانه پدرش اجاره 
کرد و قرار شد بعد از مهار بیماری کرونا در کشور، 
مراسم عروسی مان را برگزار کنیم اما زمانی که 
فهمیدیم این بیماری به این زودی ها از بین نمی 
رود، به ناچار تصمیم گرفتیم مراسم کوچکی را 
برگزار و زندگی مشترکمان را آغاز کنیم. شوهر 
عمه من آشپزخانه داشت و دخترخاله همسرم نیز 
سالن آرایش و زیبایی راه اندازی کرده بود. به همین 
دلیل با آن ها صحبت کردیم تا مقدمات جشن 
عروسی را فراهم کنیم. آن روز همه سنگ تمام 
گذاشتند و مراسم جشن و پذیرایی به خوبی برگزار 
شد. دو روز بعد شوهر عمه ام برای بازگرداندن 
ظروف آشپزخانه به جالل زنگ زده بود اما همسرم 
متوجه تماس نشده و پاسخ تلفنش را نداده بود، به 
همین دلیل شوهر عمه ام به شماره تلفن دیگری 
که از پدرشوهرم داشت زنگ زده بود اما خواهر 
15ساله شوهرم تماس او را پاسخ داده و به طرز 
بی ادبانه و توهین آمیزی با شوهر عمه ام برخورد 
کرده بود. آن روز وقتی من از خانه مادرم بازگشتم، 
جالل سر و صدا  به راه انداخت که چرا شوهر عمه 
ات با خواهرم برخورد زشت و ناشایستی داشته 
است؟ او همچنین مدعی شد که چرا برادرانم در 
جشن عروسی شاباش کمتری داده اند و با همین 
بهانه جمالت رکیکی به کار برد و با توهین و تحقیر 
مرا کتک زد. من هم که تجربه چنین شرایطی را 
نداشتم بالفاصله با برادرانم تماس گرفتم و از آن ها 
خواستم به منزلم بیایند تا با شوهرم صحبت کنند. 
از سوی دیگر هم به شوهر عمه ام زنگ زدم و از او 
گالیه کردم. در همین حال جالل هم ماجرا را به 
خانوده اش اطالع داد.  خالصه طولی نکشید که 
افــرادی خشمگین از هر دو طرف وارد منزلمان 
شدند. درون کوچه جالل و برادرانم با هم روبه رو 
شدند و با چوب و چماق به یکدیگر حمله کردند. در 
این هنگام دیگر افراد نیز با توهین و فحاشی وارد 
نزاع شدند و این ماجرا به حدی شدت گرفت که 
در نهایت کار به کالنتری کشید. اکنون در حالی 
زندگی من و جالل در آستانه فروپاشی قرار گرفته 
است و راهی دادگاه و پاسگاه شده ایم که سه روز 

بیشتر از جشن عروسی مان نمی گذرد و ...
شایان ذکر است، با صدور دستوری از سوی سرگرد 
یعقوبی )رئیس کالنتری طبرسی شمالی مشهد( 
تالش مشاوران زبده دایره مددکاری اجتماعی 
برای بررسی کارشناسی این پرونده آغاز شده است 

تا دامنه این نزاع به طالق گره نخورد.
ماجرای واقعی با همکاری پلیس پیشگیری 

خراسان رضوی 

 شهادت مأمور انتظامی 
در تیراندازی افراد مسلح 

فرمانده انتظامی دزفــول گفت: سجاد دالمن از 
مــأمــوران انتظامی ایــن شهرستان در راه امنیت 
مردم در درگیری با افراد مسلح به شهادت رسید. 
به گزارش مهر، سرهنگ روح ا... گراوندی دیروز 
در جمع خبرنگاران افــزود: ساعت ۲۳ شنبه شب 
گذشته افــراد مسلح در محور شوش به دزفــول به 
سمت گشت خودرویی پاسگاه صفی آباد تیراندازی 
کردند. وی ادامه داد: در این تیراندازی، مأمور جان 
بر کف ناجا ســروان سجاد دالمن، جمعی پاسگاه 
صفی آباد شهرستان دزفــول، بر اثر اصابت گلوله 
و شدت جراحات واردشــده به درجه رفیع شهادت 
نایل شد.  فرمانده انتظامی شهرستان دزفول تصریح 
کرد: تالش برای شناسایی و دستگیری افراد مسلح 
در دستور ویژه پلیس قرار دارد. به گزارش مهر، گفته 
می شود افراد مهاجم سارق، مسلح بوده و هنگام 

ارتکاب جرم با پلیس درگیر شده اند.

 دستگیری عامل شهادت 
سرباز شهید دهه هشتادی 

رئیس پلیس پایتخت صبح دیروز از دستگیری عامل 
شهادت سرباز عبدالجبار مختوم نژاد در کمتر از 
1۰ ساعت خبر داد. به گزارش  مهر، سردار حسین 
رحیمی با اشاره به این که سرباز عبدالجبار مختوم 
نژاد جمعی کالنتری 11۰ پلیس پیشگیری پایتخت 
هنگام انجام وظیفه به درجه رفیع شهادت نایل آمد، 
افــزود: عامل شهادت این مأمور وظیفه شناس که 
دارای چندین فقره سابقه محکومیت است پس از 
این که ناجوانمردانه  با ضربات متعدد چاقو مأمور عزیز 
ناجا را شهید می کند، از محل متواری می شود. وی 
ادامه داد: با پیگیری های صورت گرفته این فرد جانی 
در کمتر از 1۰ ساعت در خارج از محدوده تهران 
بزرگ شناسایی و دستگیر شد. رئیس پلیس پایتخت 
افــزود: هم اکنون این فرد در اختیار پلیس آگاهی 

تهران بزرگ قرار دارد و تحقیقات از او ادامه دارد. به 
گزارش پلیس، شنبه شب گذشته طی عملیاتی پلیس 
پایتخت حین ماموریت انتظامی، با متهمی که قصد 
متواری شدن داشت، درگیر شد و طی این درگیری 
سرباز »عبدالجبار مختوم نژاد« بر اثر ضربات چاقو به 
قلب مجروح شد. شهید مختوم نژاد که با رشادت و 
دالوری فراوان مانع از فرار متهم شده بود بر اثر شدت 
جراحات واردشده به درجه رفیع شهادت نایل شد. 
سرباز شهید »عبدالجبار مختوم نژاد« متولد 1۳۸۰، 

مجرد و اهل و ساکن شهر گنبد استان گلستان بود.

سجادپور- سپیده دم روز گذشته دو قاتل 
ــوادث جداگانه ای مرتکب جنایت  که در ح
خانوادگی شده بودند، به مجازات رسیدند. به 
گزارش اختصاصی خراسان، ماجرای پرونده 
اولین محکوم به قصاص نفس، از آن جا آغاز 
شد که دو برادر به نام های ناصر و حسن بر سر 
قطعه زمین ارثیه ای دچــار اختالف شدند و 
بدین ترتیب پرونده ای بــرای حل مشکل در 
دستگاه قضایی تشکیل دادنــد. در حالی که 
رسیدگی قانونی به پرونده زمین موروثی واقع 
در منطقه خلق آباد ادامه داشت، عصر بیست 
و هفتم فروردین سال 9۳ بــرادر بــزرگ تر با 
راننده تراکتوری که از اهالی همان محل بود 
تماس گرفت و از او برای کار روی زمین های 
موروثی دعوت کرد. مرد 59 ساله خودش نیز 
سوار خــودروی سمند مشکی رنگش شد و به 
طرف زمین های کشاورزی مذکور رفت اما در 
این میان برادر کوچک تر که متوجه این ماجرا 
شده بود، با عصبانیت سوار موتورسیکلت شد 
و در حالی که چاقویی نیز به همراه داشت به 
سمت زمین های کشاورزی حرکت کرد. وقتی 
دو برادر روبه روی هم قرار گرفتند، مشاجره 
لفظی شدیدی بین آن ها درگرفت اما ناگهان 
برق تیغه چاقو در آسمان درخشید و مرد 5۰ 
ساله سه ضربه وحشتناک بر پیکر ناصر برادر 
59 ساله اش فرود آورد و او را نقش بر زمین 
کرد. »حسن« بعد از این حادثه هولناک دوباره 
سوار بر موتورسیکلت در حالی از محل گریخت 
که خون از شکم و زیر بغل برادرش فواره می زد. 
»ناصر« که در خون خود غوطه ور بود برای نجات 
خودش، به زحمت پشت فرمان سمند نشست و 
پدال گاز را فشرد تا خود را به درمانگاه برساند. او 
در حالی که دستش را روی شکمش گذاشته بود 
تا از خون ریزی بیشتر جلوگیری کند، همچنان 
بر سرعت خودرو می افزود که ناگهان با یک 
دستگاه موتورسیکلت برخورد کرد. شدت این 
حادثه به حدی بود که موتورسوار به هوا بلند شد 
و پس از سقوط روی شیشه خودرو  خون آلود 

به زمین افتاد. در این شرایط که مرد 59 ساله 
توان کنترل خودرو را از دست داده بود با مرد 
دیگری نیز برخورد کرد و او نیز مجروح شد اما 
این حادثه به پایان نرسید و مرد مجروح همچنان 
با سرعت به حرکت خود ادامه می داد تا این 
که با چند خودروی عبوری دیگر مانند پیکان، 
پراید و پژو 4۰5 در جاده خلق آباد تصادف کرد 
و این گونه متوقف شد. رانندگان عبوری زمانی 
که وضعیت وخیم و خون آلود راننده سمند را 
دیدند بالفاصله با اورژانس تماس گرفتند و سه 
مجروح این حادثه خونبار به بیمارستان شهید 
هاشمی نژاد انتقال یافتند ولی تالش کادر 
درمان برای نجات ناصر به نتیجه نرسید و او بر 
اثر عوارض ناشی از اصابت چاقو جان سپرد. 
گــزارش خراسان حاکی اســت، دقایقی بعد 
ماجرای این جنایت و حوادث پس از آن به قاضی 
ویژه قتل عمد اعالم شد و بدین ترتیب با حضور 
شبانه قاضی علی موحدی راد )بازپرس ویژه 
قتل در زمان حادثه( در مرکز درمانی، تحقیقات 

گسترده ای در این باره آغاز شد.
قــاضــی مــوحــدی راد، پــس از بــررســی های 
مقدماتی، دســتــورات محرمانه ای را برای 
ــادر کــرد و گروه  دستگیری متهم فــراری ص
تخصصی کــارآگــاهــان بــا نــظــارت و هدایت 
سرهنگ محمدرضا غالمی ثانی )رئیس وقت 
اداره جنایی پلیس آگاهی خراسان رضوی( 
از همان ساعات اولیه شب وارد عمل شدند 

و مخفیگاه متهم را شناسایی کردند اما متهم 
که عرصه را برخود تنگ می دید قبل از شروع 
عملیات کارآگاهان، خود را تسلیم قانون کرد 
و قتل برادر 59 ساله اش را به گردن گرفت. 
او سپس در بازسازی صحنه قتل که کارآگاه 
سلطانیان )افسر پرونده( نیز حضور داشت، به 
تشریح جزئیات این جنایت هولناک پرداخت 
و به قاضی موحدی راد گفت: آن روز فردی با 
من تماس گرفت و گفت: »برادرت تراکتوری 
را سر زمین ارثیه ای برده است!« من سال ها به 
جرم مواد مخدر در زندان بودم و فکر نمی کردم 
برادرم این کار را بکند به همین دلیل سوار بر 
موتورسیکلت به طرف زمین کشاورزی رفتم 
که مشاجره ای بین ما شروع شد. در این هنگام 
دیدم دست برادرم به طرف کمرش رفت. چون 
همیشه اسلحه به همراه داشت خیلی ترسیدم 
و با چاقو به سمت او حمله ور شدم و ضرباتی به 
شکمش زدم البته هیچ اسلحه ای دست او نبود 

ولی من از شدت ترس، با او درگیر شدم و ...
به گــزارش خراسان، در پی اعترافات صریح 
متهم، این پرونده جنایی به شعبه سوم دادگاه 
کیفری یک خراسان رضوی ارسال شد و مرد 
5۰ ساله پای میز محاکمه ایستاد. در نهایت 
قضات دادگاه، پس از برگزاری چندین جلسه 
محاکمه، جرم او را محرز دانستند و رای به 
قصاص نفس دادند. با تایید رای صادرشده از 
سوی دادگاه در دیوان عالی کشور، مقدمات 

اجرای حکم بعد از گذشت هفت سال از این 
حادثه تلخ، درحالی فراهم شد که اولیای دم 
حاضر به گذشت نشدند و »حسن« )قاتل( که 
اکنون 57 ساله بود، سپیده دم روز گذشته با 
دستور معاون دادستان مرکز خراسان رضوی و 
با حضور مقامات قضایی اجرای احکام در زندان 
مرکزی مشهد پای چوبه دار رفت و به مجازات 
رسید تا پرونده زمین ارثیه ای خون آلود، با مرگ 

قاتل بسته شود.

قصاص مرد همسرکش	 
ــزارش اختصاصی خراسان حاکی است  گ
اولین مردی که سپیده دم روز گذشته در زندان 
مرکزی مشهد به چوبه دار سپرده شد، مرد 
میان سالی بود که همسرش را با ضربات لوله 
گاز کشته بود. ماجرای این جنایت وحشتناک 
نیز هجدهم اردیبهشت سال 94 هنگامی 
رخ داد که مردی میان سال به نام علی دچار 
اختالفات خانوادگی با همسرش شد. در روز 
حادثه فرزندان و همسر علی به محل کار او 
رفتند و تا پاسی از شب در آن جا ماندند. در این 
هنگام علی از همسرش خواست حاال که داماد 
و فرزندانش رفته اند، او بماند ولی در همین اثنا 
مشاجره ای بین زوج مذکور رخ داد که ناگهان 
مرد عصبانی لوله گاز را برداشت و ضرباتی به 
سر همسرش فرود آورد. با مرگ این زن 5۰ 
ساله در روستای ابرده، همسر وی دستگیر شد 
و به قتل اعتراف کرد. این مرد 55 ساله پس 
از محاکمه در شعبه سوم دادگاه کیفری یک 
خراسان رضوی، با توجه به محتویات پرونده و 
اعترافات صریح به قصاص نفس محکوم شد اما 
اولیای دم به رای صادرشده، اعتراض کردند 
و این پرونده برای بررسی دقیق به شعبه ۲9 
دیوان عالی کشور ارجاع شد. با وجود این، 
قضات دیوان عالی نیز رای صادرشده از دادگاه 
کیفری یک را تایید کردند و بدین ترتیب مرد 
همسرکش، سپیده دم روز گذشته در زندان 

مرکزی مشهد به دار مجازات آویخته شد.

*فارس/ سرهنگ سید علی شریفی رئیس پایگاه 
دوم پلیس آگاهی تهران از شناسایی و دستگیری 
اعضای باند سه نفره زورگیری در شمال پایتخت و 

شناسایی ۲۲ مالباخته تاکنون خبر داد.
*فــارس/ سرهنگ علی عزیزخانی  رئیس پایگاه 
هشتم پلیس آگاهی تهران از دستگیری موبایل قاپ 

حرفه ای و کشف بیش از ۳۰ فقره سرقت خبر داد. 
*میزان/ سیدعلی شریفی رئیس پایگاه دوم پلیس 
آگاهی تهران از دستگیری دو سارق زورگیر و کشف 

۲5 فقره سرقت خبر داد.
*میزان/  صادق قره باقری رئیس پلیس دوم   امنیت 
عمومی تهران بزرگ از دستگیری دو تن از عامالن 
درگیری که پس از تخریب رستورانی در غرب تهران، 

در مخفیگاهشان پنهان شده بودند، خبر داد.
* ایسنا / مقام های محلی والیت »لغمان« در شرق 
کابل، پایتخت افغانستان گفته اند که در دو حادثه 
جاده ای جداگانه در این والیت، دست کم ۲۰ تن 

کشته و 1۸ تن دیگر زخمی شدند.
ــزش کــوه موجب  ــروز ری *شبکه خبر/ بامداد دی
مسدود شدن جاده هراز و محبوس شدن ۲۲ مسافر 
داخل تونل دوم شد که با حضور نیرو های هالل احمر 

و راهداری مسیر بازگشایی شد.
*مهر/ محمدعلی حــیــدری راد رئــیــس شــورای 
روستای پرلوک گفت: راننده کمباین بر اثر سقوط 
از پل روستای پرلوک شهرستان بهار استان همدان 

جان باخت.
*صدا و سیما/ سروان محمد زیدی معاون اجتماعی 
پلیس امنیت عمومی تهران بزرگ گفت: یکی از 
ماموران پلیس امنیت عمومی تهران پس از ترک 
محل خدمت در حال مراجعه به منزل بود که در 
حوالی خیابان »شریعتی« پیکر بی رمق دختر جوانی 
را مشاهده می کند و بالفاصله برای بررسی موضوع 
به مصدوم نزدیک می شود. با مشاهده خون ریزی 
ناشی از بریدگی با جسم تیز، بالفاصله مامور انتظامی 
در بررسی های اولیه در می یابد این دختر جوان 
۲۳ ساله قصد خودکشی دارد که با ارائه خدمات 
مشاوره ای و تالش این همکار در اقدامی نوع دوستانه 
و خداپسندانه، این دختر جوان از خودکشی منصرف 

می شود و نجات می یابد.

ابند کالهربداری و پخش چک پول های جعیل متالیش شد

کرمانی/  اعضای یک باند کالهبرداری و پخش 
ــای جعلی در  بردسیر دستگیر  ــول ه چــک پ
شدند.  به گزارش خراسان، فرمانده انتظامی 
بردسیر در این باره گفت: در پی گزارش یکی 
از شعب بانک کشاورزی شهرستان بردسیر 
مبنی بر پخش تعدادی وجوه تقلبی در مبادالت 
پولی شهروندان و این بانک،   ماموران با توجه به 
حساسیت موضوع، بی درنگ  وارد عمل شدند 
و با پرس و جو و انجام تحقیقات از فردی که پول 
تقلبی به بانک ارائه داده بود، موفق شدند عامل 
اصلی توزیع چک پول های تقلبی را شناسایی 
و دستگیر کنند. سرهنگ غضنفری افزود:  در 
ادامه ماموران دو متهم دیگر مرتبط با این فرد 

کالهبردار را دستگیر و در بازرسی اولیه از آن ها 
1۰ میلیون ریال اسکناس جعلی 5۰۰ هزار 
ریالی طرح جدید را کشف کردند که تحقیقات 
به منظور کشف مرجع اصلی این اسکناس های 

تقلبی و جلوگیری از انتشار آن ها   ادامه دارد.

کالهبردار بزرگ حوزه رمزارز در پایتخت دستگیر شد 
تاکنون بیش از 50مالباخته شناسایی شده اند 

رئیس پلیس فتای پایتخت از کشف پرونده و 
دستگیری مجرم سایبری خبر داد که با ایجاد یک 
سایت احراز هویت حساب های کاربری ارزهای 
دیجیتال در یک صرافی خارجی، از شهروندان 
کالهبرداری کــرده بــود. به گــزارش پلیس فتا، 
سرهنگ   معظمی گودرزی افزود: با مراجعه یکی 
از شهروندان به این پلیس مبنی بر کالهبرداری 
با عنوان احــراز هویت حساب کاربری ارزهــای 
دیجیتال، موضوع در دستور کار پلیس فتای 
پایتخت قــرار گرفت. وی ادامــه داد: شاکی در 
اظهارات خود اعالم کرد باتوجه به این که حساب 
کاربری ام که در آن معادل ۳۰ میلیارد ریال ارز 
دیجیتال داشتم دچار مشکل شده بود، در فضای 
مجازی جست و جو کردم و با یک سایت که در 
زمینه مشاوره در خصوص رمزارزهای مختلف 
و حل مشکالت ورود به پروفایل و احــراز هویت 

کاربران ایرانی در صرافی های خارجی فعالیت 
داشت، آشنا شدم. رئیس پلیس فتای تهران گفت: 
شاکی در ادامه توضیح داد با توجه به این که سایت 
مدنظر نماد اعتماد الکترونیک را نیز داشت، بدون 
اطمینان از اصالت نماد و هویت مدیران آن، برای 
رفع مشکل حساب کاربری خود همه مشخصات و 
مدارک هویتی خود را به همراه ایمیل، نام کاربری 
و رمز عبور برایشان فرستادم و مبلغی را نیز برای 
کارمزد واریز کردم اما بعد از گذشت دو روز از طرف 
این سایت با بنده تماس گرفتند و اذعان کردند 
امکان احراز هویت حساب کاربری بنده وجود 
ندارد. گودرزی به نقل از شاکی افزود: در نهایت با 
بررسی بیشتر متوجه شدم نام کاربری و رمز عبور 
بنده تغییر کرده و همه ارزهای دیجیتال داخل 
آن حساب کاربری سرقت شده است. وی ادامه 
داد: با پی جویی سرنخ های دیجیتال مجرمانه و 

استفاده از روش های نوین کشف جرایم سایبری 
و با استفاده از روش های پنهان ساز هویتی، ضمن 
احراز هویت واقعی متهم و شیوه و شگرد مجرمانه 
وی، تیم عملیاتی این پلیس پس از تشریفات 
قضایی مجرم را در محل اختفای خود در یکی 
از محله های شمالی تهران   دستگیر و به همراه 
تجهیزات هوشمند به پلیس فتا منتقل کرد. این 
مقام سایبری با اشاره به این که تاکنون بیش از 5۰ 
مالباخته شناسایی شده اند و تحقیقات همچنان 
برای شناسایی همه شاکیان و کشف زوایای پنهان 
پرونده ادامه دارد، اظهار کرد: متهم پس از انتقال 
به پلیس فتا و مواجهه با ادله دیجیتال جمع آوری 
شده توسط پلیس به جرم خود اقرار کرد و گفت: 
یک سایت احراز هویت حساب های کاربری ارز 
دیجیتال یک صرافی معتبر خارجی ایجاد کردم 
و با درج نماد جعلی اعتماد الکترونیک برای جلب 

اعتماد مراجعه کنندگان، اطالعات محرمانه و 
مدارک هویتی افراد را دریافت و پس از سرقت 
ــای دیجیتال موجود در حساب های  همه ارزه
کاربری آن ها، اکانت شان را نیز از دسترس خارج 

می کردم. 
گودرزی با تاکید بر استفاده از یک ایمیل منحصر 
ــول و  ــوی بـــرای کیف پ ــذرواژه ای ق ــ ــرد و گـ بــه ف
ــای دیجیتال گفت:  حساب های کاربری ارزه
بیشتر مشکالت کاربران تنها به دلیل ناآشنا بودن 
افراد با این موضوع و در نتیجه رعایت نکردن نکات 
امنیتی مربوط به آن است. در صورت بی توجهی به 
تنظیمات امنیتی کیف پول ها و درست نگهداری 
نکردن رمزهای خصوصی و عمومی خود و ... 
افراد با خطرات امنیتی جدی مواجه می شوند 
و احتمال این که سرمایه های خود را از دست 
بدهند، وجود دارد. وی به شهروندان توصیه کرد: 
به هیچ عنوان به هویت ها در فضای مجازی اعتماد 
نکنند و اطالعات محرمانه خود از جمله اطالعات 
هویتی، ایمیل، نام کاربری و رمز عبور حساب های 
کاربری دیجیتال و ... را به هیچ عنوان در اختیار 

افراد ناشناس قرار ندهند.

اپیان 30 ماه زندیگ مخفیانه قاتل فراری

توکلی/ مردی که پسر جوانی  را ۳۰ ماه  
قبل  در یــک  نـــزاع دســتــه جمعی  بــه قتل 
رسانده و متواری شده بود، عاقبت در حلقه 
شد. دستگیر  و  افتاد  گیر  پلیس   محاصره 

ــان، فــرمــانــده انتظامی  ــراس ــزارش خ بــه گـ
ــت: دی مــاه  ــف ــاره گ ــ ــن ب ــاد  در ایـ عــنــبــرآب
ــال1۳9۸ فردی اقــدام به قتل مسلحانه  س
ــزاع و  ــ ــوان در جـــریـــان یـــک ن ــ یـــک مـــرد ج
عنبرآباد  شهر  در  جمعی  دسته  درگــیــری 
ــوع قتل بــا هویت جعلی  ــرده و پــس از وق ک
ــده بــود.  بــه شهرهای همجوار مــتــواری ش

سرهنگ رضا فیروزبخت افزود: بالفاصله 
ــوع ایــن جنایت  به پلیس،  ــالم وق پس از اع

بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت. 
با وجود این که قاتل محل اختفای خود را 
به صورت مداوم تغییر می داد، سرانجام 
نیروهای پلیس  پس از انجام اقدامات 
اطالعاتی، مخفیگاه متهم را در یکی از 
استان های همجوار شناسایی کردند 
ــت  نیابت  ــاف ــن قــاتــل را پــس از دری و ای
استان  شــهــرهــای  از  یکی  در  قضایی 
 سیستان و بلوچستان به دام انداختند.
ــرد:  ک تصریح  انتظامی  مسئول  ایـــن 
ــال بــه مــقــر پلیس  ــق ــت مــتــهــم پــس از ان
آگاهی به جرم ارتکابی خود اعتراف و 
دلیل و انگیزه ایــن جنایت  را اختالف 

قبلی با مقتول بیان کرد و سپس با تشکیل 
ــد.  ــه مــرجــع قــضــایــی تــحــویــل ش  پــرونــده ب
وی با  تاکید بر این که پدیده نزاع و درگیری 
در جامعه با ایجاد اخالل در روابط اجتماعی، 
فضایی آکنده از بغض، کینه و دشمنی میان 
افراد به وجود می آورد، ادامه داد: در بیشتر 
موارد وقوع نزاع شاید افراد حتی به فکرشان 
نرسد با آسیبی که به فرد مقابل می زنند، 
ممکن است مرتکب جراحت شدید و حتی 
قتل وی شوند از این رو همواره بر توانایی 
های کنترل خشم، خویشتن داری و حل و 
فصل تنش های بین فردی از طریق مذاکره و 

مشورت با بزرگ ترها تاکید می شود.

   بازسازی صحنه   برادر کشی در حضور قاضی موحدی  راد ) قاضی ویژه قتل  در زمان حادثه(

و دیگری همسر را!یکی برادرش را کشت
2قاتل روز گذشته در مهشد به دار آویخته شدند
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گزارش خبری

ضرر 135 میلیاردی یک شرکت 
فوالد از قطعی برق

مــدیــر تولید شــرکــت فـــوالد اکسین  ایسنا - 
ــه دلــیــل قطع شــدن برق  خــوزســتــان گــفــت: ب
عقب  تولید  برنامه  از  تن  ــزار  ه  ۴۰ کارخانه، 
ــاره به ایــن که  مانده ایم. بهرنگ اهدایی با اش
ضرر  باعث  تاکنون  کارخانه،  در  تولید  توقف 
۱۳۵ میلیارد تومانی شده است، افزود: آخرین 
روز تولید در شرکت به ۱۵ تیر باز می گردد و این 
توقف تولید موجب شد که حدود ۴۰ هزار تن از 

برنامه تولید عقب بمانیم.

پیشنهاد عوارض صادراتی برای 
1۶ محصول معدنی و فوالدی

تسنیم - وزیر صنعت در واپسین روزهای عمر 
دولت تدبیر و امید در قالب نامه ای به جهانگیری، 
ــوارض صــادراتــی ۱۶ محصول معدنی  بــرای ع
و فــوالدی پیشنهاد جدیدی داد. علیرضا رزم 
حسینی در نامه ای فوری به اسحاق جهانگیری، 
معاون اول روحــانــی با فهرست ۱۶ محصول 
ــوالدی، عـــوارض صــادراتــی برخی  معدنی و فـ
محصوالت مانند کنسانتره آهن را تا دو برابر 
افزایش داده و برای برخی محصوالت تخت نورد 
شده از آهن یا از فوالدهای غیرممزوج، عوارض 

۱۰ درصدی پیشنهاد داده است.

معاون وزیر صنعت: سیمان 
کیسه ای ۴0 هزار تومان شد

فــارس – هر چند قیمت سیمان طی روزهــای 
گذشته به پاکتی ۱۱۰ هزار تومان هم رسید، 
اما معاون وزیر صمت از کاهش قیمت در بازار و 

عرضه آن به قیمت ۴۰ هزار تومان خبر داد.

درخواست رحمانی فضلی برای 
تعیین تکلیف خودروهای وارداتی

ــم  مهر - تنها چند روز به پایان دولــت دوازده
باقی مانده  است اما هنوز تکلیف حدود ۲۲۵۰ 
خودروی باقی مانده در گمرک مشخص نیست؛ 
وزیر کشور در نامه ای به رئیس جمهور، خواستار 

تعیین تکلیف این خودروها شده است.

تب ودیعه مسکن باال گرفت

مهر - بررسی های میدانی از تهران نشان می دهد 
ودیعه های درخواستی موجران برای واحدهای 
مصرفی به حداقل ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان 
افزایش یافته است. نگاهی به برخی فایل های 
اجاره مسکن رسیده از مشاوران امالک در مناطق 
پرتقاضای تهران نشان می دهد که مثاًل در منطقه 
ستارخان موجران تقاضای ودیعه مسکن ۴۰۰ تا 
۵۰۰ میلیون تومانی برای رهن کامل واحدهای 
۶۰ تا ۷۵ متری می کنند. در صورت کاهش رقم 
ودیعه به ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان، اجاره بهای 
ماهیانه ۲.۵ تا ۳ میلیون تومان نیز در قــرارداد 
ذکر می شود. همچنین در مناطق ارزان تــر در 
جنوب و جنوب شرق تهران رهن کامل به ۲۰۰ 
میلیون تومان یا ۱۰۰ میلیون تومان ودیعه و ۲ 
میلیون تومان اجاره ماهیانه رسیده و مستأجران 
می توانند واحدهای نوسازتر و با امکانات اقامتی 
بیشتر را در برخی مناطق میانی و جنوبی پایتخت 
با قیمت های ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه پیدا کنند.

بازار خبر
نرخ ارز 

)سامانه سنا(
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ــالغ بخشنامه ای سقف  بانک مــرکــزی بــا اب
خرید کارت اعتباری را از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ 
میلیون تومان افزایش داد تا به ایــن ترتیب 
امکان استفاده از این تسهیالت بانکی برای 
متقاضیان فراهم شود.به گزارش خراسان، 
گرفتن تسهیالت یکی از دردسرهای معمول 
مشتریان بانک ها بوده است. این در حالی 
است که آمارهای بانکی نشان می دهد که 
در سال های اخیر، میزان منابع مازاد بانک 
ــود ســپــرده هــا نسبت به  هــا ناشی از بیش ب
تسهیالت، افزایش یافته و همین موضوع در 
شرایط اقتصادی کنونی، انتقاد کارشناسان 

را در پی داشته است. 
ــن  خصوص بانک مرکزی از ســال 9۵  در ای
سیاست جایگزینی کارت های اعتباری با این 
نوع تسهیالت را در پیش گرفته است. هر چند 
شاید تاکنون این ابزار بانکی زیاد بین مردم 
جا نیفتاده باشد، اما به نظر می رسد با سخت 
شدن اوضاع اقتصادی، مردم  برای استفاده از 

این تسهیالت  چاره ای ندارند.
در هر حال، دیروز خبر تازه ای به نقل از بانک 
مرکزی منتشر شد که نشان می دهــد این 
قالب  در  پرداختی  تسهیالت  سقف  بانک، 
کارت اعتباری به مشتریان بانک ها و موسسات 
اعتباری را از ۵۰ میلیون به ۲۰۰ میلیون 

تومان افزایش داده است.

کارت اعتباری چیست و به چه کار می آید؟	 
کارت اعتباری به طور خالصه، کارتی است 

که بانک به متقاضی می دهد تا وی بتواند تا 
میزان مشخصی که به آن سقف اعتبار گفته 
می شود و از محل اعتباری که بانک به دارنده 
کارت می دهد، کاال یا خدمات خریداری کند. 
متعاقب این خرید یا خریدها، بانک در بازه 
های زمانی یک ماهه، صورت حسابی را صادر 
و به دارنــده کارت اعتباری ارائه می کند و او 
باید بر اساس شرایط اعطای کارت اعتباری 
که قباًل در قرارداد بین بانک و وی آمده، این 
اعتبار مصرف شده را تسویه کند. )طبق اطالع 
به دست آمده هم اینک فرایند اعطای کارت 
اعتباری در بانک )های بررسی شده( وجود 
دارد و جزئیات مربوط به هر بانک در وب سایت 

آن موجود است(.

خرید با کــارت اعتباری چطور با بانک 	 
تسویه می شود؟

بانک هر ماه، اعالمیه ای را برای دارنده کارت 
ــال می کند که در آن تراکنش  اعتباری ارس
های مالی کارت اعتباری در این دوره زمانی 
به اطالع اش می رسد. مشتری طبق قرارداد 
هفت روز از تاریخ صــدور این صــورت حساب 
مهلت دارد تا آن را یک جا پرداخت کند. در غیر 
این صورت، این مبلغ تبدیل به تسهیالت نسیه 
دفعی می شود. به این صورت که وی حداکثر 
۱۲ ماه مهلت دارد تا آن را به صورت دفعی و 
با لحاظ نرخ سودی حداکثر معادل نرخ سود 
عقود غیر مشارکتی )هم اینک ۱8 درصد( به 
بانک بپردازد. از سوی دیگر امکان تقسیط این 

تسهیالت نیز وجود دارد. به این ترتیب دارنده 
کارت اعتباری باید مبلغ صورت حساب را در 
قالب یک تسهیالت ۱۲ تا ۳۶ ماهه و نرخ سود 
حداکثر معادل نرخ سود عقود غیر مشارکتی، به 
بانک پرداخت کند.از سوی دیگر یکی از ویژگی 
های کارت های اعتباری، گردشی بودن اعتبار 
آن هاست. یعنی در هر پرداخت بانک پس از 
کسر سود یا کارمزد، اصل اعتبار را مجدد به 
حساب دارنده کارت اعتباری باز می گرداند و 
دارنده کارت مجدد می تواند آن را مصرف کند.

حساب و کتاب وام ۲00 میلیونی کارت 	 
اعتباری

اگرچه سقف کــارت هــای اعتباری تا ۲۰۰ 
میلیون تومان افزایش یافته، اما از ضوابط 
بانک مرکزی این طور بر می آید که پرداخت 
بین  اعتبارسنجی  به  منوط  تسهیالت  ایــن 
میزان توان و ظرفیت اعتباری مشتری است. 
با این حال، اگر فرض کنیم فردی اعتبار ۲۰۰ 
میلیونی دریافت کرده و با مصرف یک باره این 
اعتبار، آن را ۳۶ ماهه تقسیط کرده، می توان 
میزان جزئیات این وام را حساب کرد. همان 
طور که گفته شد، تسهیالت کارت اعتباری 
با نرخ سود تسهیالت عقود غیر مشارکتی که 
هم اینک ۱8 درصد است، پرداخت می شود. 
در این صورت اقساط این وام چیزی در حدود 
هفت میلیون و ۲۳۰ هزار تومان خواهد بود و 
در مجموع، دارنده این کارت، ۲۶۰ میلیون 

تومان به بانک بر می گرداند. 

جزئیات پرداخت و اقساط کارت اعتباری 200 میلیونی 
بانک مرکزی با ابالغ بخشنامه ای سقف کارت اعتباری را ۴ برابر کرد تا فرصت استفاده از تسهیالت ۲۰۰ میلیونی برای متقاضیان فراهم شود

 شاخص

روی دیگر نسبت نقدینگی به 
تولید ناخالص داخلی! 

آمارهای بانکی نشان می دهد که در دولت  
های یازدهم و دوازدهم نسبت نقدینگی به 
تولید ناخالص داخلی از حدود ۵۱ درصد به 
9۰ درصد رسید. نکته قابل تامل این جاست 
که اگرچه این نسبت در بسیاری از کشورها 
از ایران بیشتر است اما در آن کشورها، برای 
ورود نقدینگی به بخش های مولد اقتصاد با 
قاعده گذاری های جدی، کانال کشی شده 
است اما در ایران به دلیل نبود چنین کانال 
هایی، عماًل افزایش نقدینگی به سرعت به 
افزایش تقاضا در بازارهای غیر مولد مانند 
طال، ارز، مسکن  و کاالهای بادوام منجر  می 
شود و سپس تورم ناشی از این تقاضا به دیگر 

بخش های اقتصاد تسری می یابد. 

رشد محدود بورس در روز جدال 
عرضه و تقاضا 

حقیقی ها فروشنده شدند، بازار 
یکدست شد، تعادل نهایی عرضه و تقاضا 

بورس بعد از یک شروع فوق العاده در ابتدای این 
هفته، معامالت دیروز را با افزایش عرضه ها نسبت 
به روز شنبه آغــاز کرد و در نهایت بعد از فروش 
خالص حقیقی ها بازار تا حدودی یکدست و میزان 
رشد بازار محدود شد.به گزارش خراسان، همان 
طور که در گزارش روز گذشته تصریح شد، بعد از 
رشد روز شنبه، انتظار می رفت بخشی از بازار در 
جهت شناسایی سود دست به عرضه بزند. همین 
اتفاق هم افتاد و بورس معامالت دیروز را با افزایش 
عرضه ها نسبت به روز شنبه آغاز کرد. این در حالی 
بود که بخش بزرگی از بازار معامالت شنبه را با 
صف خرید به پایان برده بودند.به طور کلی با وجود 
روند صعودی بازار، رفتار کوتاه مدتی همچنان 
در بازار مشهود است و به همین دلیل ، بعد از یک 
رشد قوی بسیاری دست به عرضه می زنند تا سود 
کسب شده را ذخیره و قطعی کنند. به این ترتیب با 
عقب نشینی سهم های بزرگ، بازار تقریبا یکدست 
شد و هر دو شاخص کل و هم  وزن رشد محدودی 
را تجربه کردند. بین گروه های بزرگ، همچنان 
پتروشیمی ها با اقبال مواجه اند و تک سهم های 
این گروه کمک بزرگی به رشد محدود بازار کردند. 
فوالدی ها هم متعادل شدند اما گروه های خودرو 
و بانک همچنان در سمت منفی تابلو متعادل اند.
گروه پاالیشی هم وضعیت خوبی نداشت و بیشتر 
سهم های آن قرمزپوش شدند. این در حالی است 
که بعد از بازنگری پاالیشی ها در سود تولیدی 
سال ۱۳99، هم اکنون وضعیت نسبت قیمت به 
درآمد پاالیشی ها بسیار جذاب شده است. مثال 
پاالیش نفت تهران این نسبت را به حدود ۵ رسانده 
اســت. میانگین نسبت در گــروه نیز حــدود ۵.۵ 
است. وضعیت صندوق دولتی پاالیش یکم هم 
بد نیست و این نماد بیش از ۱۰ درصد زیر قیمت 
معامله می شود. در سوی دیگر دارا یکم هم بیش 
از ۳۰ درصد زیر قیمت است تا همچنان شاهد 
روی گردانی بازار از صندوق های دولتی باشیم.
این در حالی است که بین گروه های کوچک، گروه 
کاشی، الستیک و بیمه دارای  وضعیت بهتری  
بودند و سهم های سبز زیادی داشتند اما گروه 
های دارو و سیمان عمدتا منفی شدند. ارزیابی 
کلیت بازار هم نشان می دهد که تعداد  و حجم 
صف های خرید و فروش تقریبا برابر و تعادل نسبی 

در بازار برقرار است.

گرانی جهانی کاالهای اساسی ارز ۴۲00 را بلعید 
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در ۴ ماه نخست سال، اختصاص ارز ۴۲۰۰ حدود ۷۰ درصد افزایش یافته که تامین این ارز 

در ادامه سال را با چالش مواجه کرده است 

ــال، بــه منظور  ــس ــاه نخست ام طــی چــهــار م
واردات کاالهای اساسی و ضروری حدود ۱۵ 
میلیارد دالر تأمین ارز شده است که نسبت به 
دوره مشابه سال گذشته رشدی بیش از۲۷ 
درصــدی دارد.در ضمن تأمین ارز به منظور 
واردات کاالهای اساسی، تجهیزات پزشکی 
و دارو )نرخ ترجیحی( با افزایش ۷۰ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴/۶ میلیارد 

دالر رسیده است.

جزئیات اختصاص ارز ۴۲00 در ۴ ماه 	 
نخست سال

به گــزارش بانک مرکزی از مجموع واردات 
کاالهای اساسی با ارز ۴۲۰۰، حدود ۱.۵ 
میلیارد دالر بــرای ذرت، جو و گندم، ۱.۱ 
میلیارد دالر برای دانه های روغنی و روغن 
خام، ۱.۱ میلیارد دالر برای دارو و تجهیزات 
سویا  کنجاله  دالر  میلیون   ۳۴8 و  پزشکی 
تأمین ارز شده است. عالوه بر آن برای سایر 
۱۰/۴ میلیارد دالر با نــرخ نیمایی  کاالها 
تأمین ارز شده است که رشــدی بیش از۱۵ 

درصد را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان 
می دهد. بنابر گزارش اعالمی اداره صادرات 
بانک مرکزی، صادرکنندگان همچنین طی 
دوره مد نظر، حــدود 8 میلیارد دالر با نرخ 
ــوزون دالری معادل ۲۱ هــزار و  میانگین م
8۰۰ تومان در سامانه نیما اقدام به فروش ارز 
کرده اند که این رقم در مقایسه با دوره زمانی 
مشابه ســال قبل حاکی از رشــد حــدود ۵۵ 

درصدی است.

ــی تا 	  ــاس ــی جــهــانــی کـــاالهـــای اس ــران گ
70درصد

اختصاص ۴.۶ میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ در 
چهار ماه امسال در شرایطی رخ داده است 
که قرار بود امسال 8 میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ 

اختصاص یابد و اکنون اختصاص این میزان 
ارز ۴۲۰۰، نشان می دهد که بیش از برنامه 
تعیین شده نیاز به ارز ۴۲۰۰ داریم اما دلیل 
این مسئله چیست؟ به نظر می رسد مشکل به 
افزایش شدید قیمت کاالهای اساسی وارداتی 
در بازارهای جهانی برمی گردد. بررسی های 
خراسان نشان می دهد که کاالهای اساسی 
وارداتی با ارز ۴۲۰۰ طی یک سال اخیر بعضا 
تا بیش از ۷۰ درصــد افزایش قیمت داشته 
اســت. به این ترتیب بــرای واردات کاالهای 
اساسی به انــدازه سال گذشته نیاز به ارز به 
ــدول جزئیات  ــت. در ج مراتب بیشتری اس
ــش قیمت چند قلم اصــلــی کــاالهــای  ــزای اف
مشمول ارز ۴۲۰۰ در بازارهای جهانی طی 

یک سال اخیر آمده است.

وزیر جهاد کشاورزی: ارز ۴۲00 برای تمام 	 
مدیران گرفتاری ایجاد کرده است 

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این که ارز ۴۲۰۰ 
تومانی بــرای تمام مدیران گرفتاری ایجاد 
کرده است،تصریح کرد: ارز ۴۲۰۰ تومانی 
باید از روی نهاده های دامی با تیزهوشی و کار 

کارشناسی دقیق برداشته شود. 
به گزارش صدا و سیما، کاظم خاوازی که در 
برنامه ای تلویزیونی سخن می گفت، افزود: 
 ۱۵ تجربه ای  با  کارشناس،  یک  عنوان  به 
ماهه معتقدم ارز ۴۲۰۰ تومانی باید از روی 
نهاده های دامی با تیزهوشی و کار کارشناسی 

دقیق برداشته شود.
 پیشنهاد این اتفاق را چندین بار در دولت 
مطرح کردیم و تمام جوانب را طــوری دیده 
بودیم که به مردم هم آسیب نرسد، اما در این 
خصوص باید سطحی باالتر از دولت تصمیم 
بگیرد. وی اضافه کرد: برای مثال شورای عالی 
اقتصادی می تواند به این موضوع ورود کند؛ 
وجود ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تمام مدیران 

گرفتاری ایجاد کرده است.

درصد افزایش قیمت طی یک سال  اخیرکاالهای اساسی
۶۳جو

۷۳ذرت
۵۰سویا

۲۲کنجاله سویا
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تازه های مطبوعات

آرمان ملی- اين روزنامه در گزارشی آينده سیاسی  •
علی الريجانی را بررسی کرد و با تیتر »الريجانی 
»عارف« می شود يا »ناطق«؟«نوشت: »مسیری که 
الريجانی پس از خداحافظی با کرسی رياست مجلس 
ــت، چنان که ابتدا  پیمود ، فرازوفرودهايی داش
در مسیر ناطق رفت و سکوت پیشه کرد، اما زمان 
انتخابات تغییر مسیر داد ، به جاده سیاست رفت که 
ناکام ماند. اکنون هم  از احتمال تاسیس حزب سخن 
گفته که نمايانگر حضورش میان دو مسیر مصلحت 
و سیاست است.  تصمیم نهايی الريجانی مشخص 

می کند که عارف خواهد شد يا ناطق!«
جمهوری اسالمی-مدير مسئول اين روزنامه  •

نوشت:نگاه حکمرانی به شبکه های اجتماعی اگر 
مبتنی بر مسدود کردن، محدود کردن، فیلتر کردن 
و گزينشی برخورد کردن باشد، هرگز جواب نخواهد 
داد. اين را درباره تلگرام امتحان کرديد و به همین 
واقعیت رسیديد. با اين حال، درصدد همان گونه 
برخورد کردن با اينترنت بین المللی برآمدن، جای 
سؤال فراوان دارد. شما اگر رفتارتان را تغییر دهید 
و کاری کنید که بتوانید بر قلب ها حکمرانی کنید، 
خواهید ديد که هیچ نیازی به مسدود کردن يا محدود 

کردن  يا فیلتر کردن نداريد.
اعتماد-اين روزنامه در تیتر يک خود از »دو بحران  •

خود ساخته« يعنی وضعیت واکسیناسیون و حواشی 
طرح صیانت از فضای مجازی گــزارش می دهد. 
گروه سیاست اين روزنامه در اين پرونده به بازتاب 
واکنش ها به طرح صیانت از فضای مجازی پرداخته 
است؛ از پیام خاتمی تا درخواست شکوری راد برای 

صدور مجوز تجمع اعتراضی.
سازندگی- اين روزنامه جلد خود را به فرزانه  •

فصیحی اختصاص داد و با تیتر »زير تیغ سانسور« 
پرسیده اســت: چرا رسانه ملی درخشش برخی 

دختران ورزشکار را ناديده می گیرد؟
کیهان- اين روزنامه در گزارشی با تیتر»سرپوش  •

مجازی روی هشت سال فاجعه حقیقی« نوشت: 
اصالح طلبان می خواهند به بهانه طرح صیانت از 
فضای مجازی، افکار عمومی را از مسئله اصلی پاسخ 
گويی و کارنامه دولت روحانی منحرف کنند و روی 

هشت سال فاجعه حقیقی سرپوش بگذارند.

جهان نیوز مدعی شد : تاکید آيت ا... رئیسی  •
مبنی بر تشکیل دولت فراجناحی و سیاسی سبب 
شده که حتی امکان حضور برخی وزيران متعلق به  
دولت روحانی نیز در دولت جديد در میان فعاالن 
سیاسی و رسانه ای زمزمه شود.برخی کارشناسان 
ابقای شمخانی در شورای عالی امنیت ملی را دور 
از ذهن نمی دانند.همچنین کارنامه موفق و بدون 
حاشیه امیرحاتمی در وزارت دفاع امکان ابقای وی را 
در اين سمت تقويت کرده است.از سوی ديگر برخی 
زمزمه ها حتی از ابقای محمد اسالمی وزير فعلی راه 
و شهرسازی حکايت دارد . نام سورنا ستاری نیز به 
عنوان يک چهره موفق قابل توجه است و برخی گمانه 

زنی ها امکان ابقای او را  تقويت می کند.
عصرایران نوشت : ذوالنوری عضو کمیسیون  •

امنیت ملی مجلس دربــاره آينده مــذاکــرات وين 
گفت: آقای رئیسی و  دولت وی اگر بخواهند برجام 
را اجرايی کنند از دولت روحانی نه تنها چیزی کم 
ندارند بلکه دارای ظرافت ها و باهوشی های بیشتری 
هستند و توانايی شناسايی بزنگاه هايی را دارند که 
ممکن است در اين توافقات منافع ملت آسیب بخورد. 
تفاوت دولت آقای رئیسی و روحانی اين است که 
دولت آقای روحانی به دنبال توافق به هر قیمتی بود 
اما دولت آقای رئیسی به دنبال توافق خوب است که 

منافع ملت را تامین کند.
نو اندیش مدعی شد: حاج منصور ارضی مداح  •

مشهور به شدت از تعطیلی هیئت ها و برخی مراسم  
مذهبی در دوران کرونا انتقاد کرد و گفت:»اين 
دولت بلیت سفر به ترکیه، مغولستان و... را ارزان 
کرد تا کربال تعطیل شود.«منصور ارضی ضمن زدن 
اتهام  خائن بودن  به آن ها افزود :»ما بايد بايستیم و با 
حضور تمام نیروها، زنده جلسه بگیريم و سینه بزنیم. 
تا يک سال غفلت در سال قبل را جبران کنیم.« ارضی 
افزود: معاون وزير بهداشت می گويد هیئت ها بايد به 
دستور مراجع و مقام معظم رهبری عمل کنند. جمع 

کنید برويد، دولت شما ديگر تمام شد.
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 واعظی: نیاز به بازنشستگی دارم
 زمین سوخته یعنی چه؟  

زاهدی – محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهور 
در حاشیه آخرين نشست هیئت دولت دوازدهم 
در جمع خبرنگاران با بیان اين که ما همه تالش 
مان را بــرای توسعه و رفــاه وامنیت کشور انجام 
داديم، افزود: دولت تدبیر وامید کم فروشی نکرد. 
ما نمی خواهیم از خودمان تعريف کنیم بلکه ما 
همه تالش خود را برای توسعه و رفاه کشور و اين 
که بتوانیم خدمت بیشتری به مردم کنیم، انجام 
داديــم و می دهیم.وی در پاسخ به اين سوال که 
بعد از دولت دوازدهــم کجا می رويد؟ گفت: نیاز 
به استراحت و بازنشستگی دارم و به دانشگاه هم 
نمی روم.واعظی در واکنش به ادعای برخی درباره 
اين که روحانی زمین سوخته به رئیسی تحويل 
می دهد ، اظهار کرد: اين که آدم همین طوری 
حرف بزند اصاًل معنا ندارد، زمین سوخته يعنی 
چه؟ اين همه طرح هايی که آقای رئیس جمهور 
االن دارد افتتاح می کند و محصول اين طرح ها از 
جمله پتروشیمی، راه ها و راه آهن ها که ارزآوری 
دارد، زمین سوخته است؟ ما که نمی توانیم اين ها 
را همراه خودمان ببريم! اين ها می ماند برای دولت 
بعد. ما با وجود خشکسالی محصوالت کشاورزی 
را از ۹۵ میلیون تن در سال ۹2 به بیش از 12۵ 
میلیون تن رسانديم، اين زمین سوخته است؟ زمین 
سوخته معنايش اين است که تمام امکانات کشور از 
بین رفته باشد و کسی نتواند استفاده کند اما اين جا 
برعکس است و تمام امکانات کشور در خدمت آينده 
قرار گرفته است.رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: 
ما خودمان نمی توانیم به خودمان نمره بدهیم بلکه 
نمره دادن را به مردم واگذار می کنیم. مردم هم 
در ارتباط با نمره ای که می دهند بايد شرايط را در 
نظر بگیرند. شرايط کشور جنگ اقتصادی است و 
امیدوارم اين وضع تغییر کند.وی ادامه داد: اگر اين 
وضع ادامه يافت، مردم بايد عملکرد دولت فعلی را 

با عملکرد دولت بعدی مقايسه 
کنند و ببینند در شرايط 

تحريم اين دولت بهتر 
کشور را اداره کرده يا 

دولت بعدی.

 فردا؛موعد برگزاری مراسم 
تنفیذ رئیسی  

مراسم تنفیذ سیزدهمین دوره  رياست جمهوری 
ــرداد 1400 با  ــران سه شنبه 12 م اسالمی اي
حضور رهبر انقالب اسالمی و جمعی از مسئوالن 
و کارگزاران نظام در حسینیه  امام خمینی )ره( 
برگزار و منتخب ملت ايران توسط ولی فقیه به 
ِسمت »رياست جمهوری« منصوب می شود.اين 
مراسم با رعايت دستورالعمل ها و شیوه نامه های 
10:۳0 صبح  بــرگــزار و از ساعت  بهداشتی 
به صــورت زنــده و مستقیم از شبکه های صدا و 
سیما، سايت و صفحات KHAMENEI.IR در 
شبکه های اجتماعی پخش مــی شــود.در اين 
برنامه وزيــر کشور گزارشی از رونــد برگزاری 
انتخابات 1400 ارائه می کند و پس از قرائت 
متن حکم تنفیذ رئیس جمهور منتخب و ايراد 
انقالب  رهبر  رئیسی،  ا...  آيــت  توسط  سخن 
سخنرانی خــواهــنــد کــرد.هــمــزمــان،حــاجــی 
دلیگانی عضو هیئت رئیسه مجلس نیز گفت: 
اگر معرفی کابینه به مجلس در روز تحلیف)پنج 
شنبه( انجام شود، مجلس دو هفته پس از آن را 
به بررسی و رأی اعتماد اختصاص خواهد داد 
و تا قبل فرا رسیدن تاسوعا و عاشورا کار انجام 

خواهد شد./ايلنا

گروه سیاسی-هشت سال پس از آغــاز به کار 
دولت تدبیروامید، حسن روحانی و کابینه ۳۳نفره 
دولــت او ديروزضمن برگزاری آخرين جلسه ، 
آخرين عکس يادگاری دولت دوازدهم را در پاستور 
قاب گرفتند. رئیس جمهور در آخرين جلسه هیئت 
ــران ،با بیان اين که هر آن چه از سال های  وزي
گذشته تا امروز با مردم صحبت و اعالم کرديم  
برخالف واقعیت نبود، افزود: آن چه واقعیت بود 
به مردم گفتیم البته بخشی از واقعیت را به مردم 
نگفتیم و از نظر من نمی شد آن ها را بگويیم به دلیل 
اين که آن ها را مفید نمی دانستم و می ترسیدم 
يک هدف بسیار بلندی که همه بايد دنبال کنیم 
و آن وحدت ملی است،  صدمه ببیند.به گزارش 
پايگاه اطــالع رسانی رياست جمهوری،دکتر 
روحانی با بیان اين که نمی گويیم کار ما بی نقص و 
بی عیب بوده و حتمًا نقص و عیب داشتیم، معصوم 
نبوديم و معصوم نیستیم، اظهار کرد: تالش ما 
اين بوده که نقص و عیب ما کمتر باشد، اما اگر 
عیب و نقصی داشتیم از مردم عذرخواهی و از 
 آن ها طلب عفو و رحمت می کنیم.اين بخش از 
عذر خواهی روحانی که با اگر و به صورت مشروط 
بیان شد،بازتاب زيادی داشت و خیلی از کاربران 
ــی  در جلسه  ــواه فــضــای مــجــازی ايــن عــذر خ
خداحافظی را هم نوعی تعارف دانستند که خیلی 
جدی نبود.دکتر روحانی همچنین با بیان اين که 
پیروزی يا شکست به گفتن و حرف نیست، تصريح 

کرد: پیروزی و شکست از روی عاليم و نتايجی که 
دارد قابل تشخیص است. کاهش تورم، افزايش 
رشد اقتصادی، اشتغال، سرمايه گذاری و کاهش 
تورم پس از 2۳ تیر سال ۹4 گواه آن بود که در 
مذاکرات با قدرت های بزرگ به پیروزی رسیديم.
رئیس جمهور با بیان اين که اگر کسی تفاوت 
زمان صلح و جنگ را تشخیص ندهد، بايد خیلی 
غصه بخوريم، اظهار کرد: از بهار سال ۹7 يک 
جنگ اقتصادی تمام عیار را به ما تحمیل کردند 
که اگر اين دوران جنگ تحمیلی نبود و همان 
روند قبل را ادامه می داديم وضعیت بسیار بهتر 
از االن بود. اين که مردم عزيز از لحاظ معیشت 
ناراحت هستند و حق آن ها هم است، بايد ببینیم 
که در شرايط جنگ چه کار می توانستیم بکنیم. 
روحانی درخصوص مذاکرات برجام و تالش ها 
برای رفع تحريم ها تصريح کرد: تحريم ها را نیز 
می توانستیم در همان چارچوبی که مقام معظم 
رهبری تعیین کردند برطرف کنیم، اما جای ديگر 
گرفتار شديم که االن جای بحث آن نیست. وی در 
پايان گفت:خداوند ان شاءا... به همه آن هايی که 
خدمت کردند، به اين ملت بزرگ ما که کار عظیم و 
بزرگی در اين هشت سال انجام دادند، اجر جزيل 
عنايت کند، خیر بزرگ و جزای وافی به آن ها 
عنايت کند و ما هم بتوانیم باز هم هر کجا هستیم 
خادم کوچکی برای ملت عزيز و برای نظام و ايران 

عزيزمان باشیم.

قفلی رو قفل ها زد و رفت!	 
در اين بین بسیاری ازفعاالن فضای مجازی 
نیز به اين جلسه و آخرين سخنرانی روحانی 
واکــنــش نــشــان دادنـــد.کـــاربـــری بــا هشتگ  
#محاکمه مسئوالن ناکارامد نوشت: »يعنی 
کسی پیدا می شه که روحانی رو حالل کنه؟!« 
کاربر ديگری هم نوشت :»جمله روحانی را 
ببینید میگه اگر نقصی داشتیم عذرخواهی 
می کنم يعنی با اين وضع جامعه هنوز معتقده  
نقصی نداشته و عذرخواهیش رو هم مشروط 
می کنه .« پیرهادی سردبیر رسالت در توئیتی 
به طعنه نوشت: »جوانی ام در تدبیر و امید پیر 
شد. نیامدی و دير شد.«کاربر ديگری خطاب 
به روحانی نوشت:»اون هشت سال که مردم 
عذاب کشیدن جای خود،تاچندين سال آينده 
هم عواقب رفتارت گريبانگیر مردم هست،چه 
حاللیتی طلب می کنی ؟« ديگری نیز نوشت:» 
از اين که دولــت #روحانی امــروز کارشو تموم 
کرد، خیلی خوشحال نیستم... آخه آثار تخريبی 
ايــن دولــت تا ســال هــا، همراه ماست.«مالک 
شريعتی يکی از نمايندگان اصولگرای  مجلس 
نیز خطاب به رئیس جمهورنوشت: »دنبال کلید 

خوشبختی می گشت،خودشم قفلی رو قفال زد 
ورفت.«مهدی قاسم زاده يکی از فعاالن فضای 
مجازی نیز با اشاره به سخنان روحانی نوشت:» 
از يک سو پای حرف مگوها را پیش می کشد )تا 
هم ژست مظلوم نمايی بگیرد، هم خود را دلسوز 
بخواند و هم احتماال زمینه را برای راه انداختن 
»بگم بگم« های الکی در آينده فراهم کند( و از 
سوی ديگر به نام جايزالخطا بودن، بی تدبیری 
هايش را توجیه می کند و با مقصر تراشی از پاسخ 
گويی فرار می کند؛ آن هم در حالی که اوال رشد 
۶۵0 درصدی مسکن، افزايش 700 درصدی 
نرخ تورم، کوچک شدن ۳۵ درصدی سفره مردم 
و... چیزی فرای خطای سهوی  يا يک بی تدبیری 
ساده می تواند باشد و ثانیا می توانست در دور دوم 
کانديدا نشود  يا هر لحظه استعفا کند!« درمقابل 
محمد علی ابطحی در صفحه اينستاگرام خود 
نوشت:»آقای روحانی خسته نباشید.در طول 
هشت سال گذشته بنا به وظیفه، خیلی از ما 
انتقادات زياد وگاهی گزنده ای کرده ايم.هنوز 
هم می گويم کاش بهتر رفتار می کرديد...اما 
مردم ناسپاسی هم نیستیم.روز رفتن، روز تشکر 

است ونه گاليه.«

زاده  خطیب  سعید  خبری  نشست  آخــريــن 
سخنگوی وزارت خارجه با حاشیه و البته اخبار 
متفاوتی همراه بــود؛ از مذاکرات وين و ابراز 
بی اطالعی درباره اظهارات روحانی گرفته تا 
درخواست بچگانه و ساده لوحانه سناتورهای 
آمريکايی بــرای منع ورود رئیسی به سازمان 
مراسم  خارجی  مهمانان  کیف   و  کم  و  ملل 
سخنگوی  منتخب.  جمهور  تحلیف رئیس 
دستگاه ديپلماسی کشورمان همچنین از واهی 
بودن ادعاهای رژيم صهیونیستی در باره حادثه 
اخیر نفتکش اسرائیلی در دريای عمان گفت و در 

بخش ديگری از سخنان خود  تاکید کرد که سفر 
وزير امور خارجه قطر به تهران ربطی به مسائل 
ــران و آمريکا نداشته اســت.  سعید خطیب  اي
زاده در نشست خبری روز گذشته خود  که به 
صورت مجازی برگزار شد ، همچنین در پاسخ 
به سوال خانه ملت مبنی بر اين که آقای ظريف 

در گــزارش اخیر خود به مجلس اعالم کردند 
مذاکرات ايران و 4+1 از فروردين سال 1400 
آغاز شد اما آقای روحانی در نشست هیئت دولت 
اذعان کردند در مذاکراتی که از اسفند ماه با 
4+1 آغاز کرديم می توانستیم با اجرای برجام 
تحريم ها را رفع کنیم ولی قانون اقدام راهبردی 

مجلس مانع شد، درباره  اين تناقض و اين که آيا دو 
مذاکره از طرف ايران انجام شده يا رئیس جمهور 
اطالعی از گزارش وزير امور خارجه ندارد، گفت: 
دکتر ظريف گزارش های سه ماهه را به مجلس 
فرستادند البته موضوع مورد اشاره آقای روحانی 
را نمی دانم.سخنگوی وزارت امور خارجه تصريح 
کــرد: گــزارش وزارت خارجه به مجلس که بر 
اساس تکلیف قانونی سه ماهه انجام شده، کامال 
گويا و روشن است و وزارت امورخارجه بر اساس 
تصمیمات نهادهای باالدستی و مراجع ذی ربط 

همه مسیر مذاکرات را پیش برده است.

 عذرخواهی تعارفی 
در جلسه خداحافظی  

رئیس جمهور در آخرین جلسه هیئت دولت دوازدهم گفت: تالش 
ما این بوده که نقص و عیب ما کمتر باشد، اما اگر عیب و نقصی 

داشتیم از مردم عذرخواهی و از آن ها طلب عفو و رحمت می کنیم  

از مواضع روحانی درباره مذاکرات هسته ای  بی اطالعی سخنگوی وزارت خارجه 

هادی محمدی – آخرين نشست هیئت دولت 
و آخرين حضور اعضای دولت دوازدهم در جمع 
خبرنگاران دولت فرصت خوبی بود تا محمد 
جــواد ظريف وزيــر خارجه هشت ساله دولت 
های روحانی از اقدامات و آرزوهايش و لحظات 
سخت و شیرين اش بگويد ، از جمله در پاسخ 
به اين سوال که از فــردای پايان کار در وزارت 
خارجه چه خواهد کرد بگويد به دانشگاه می روم 
و برای دولت جديد دعا می کنم . ظريف توصیه 
هايی هم برای وزيرخارجه آينده رئیسی داشت 
. به گــزارش خراسان وزيــر امورخارجه دولت 
های يازدهم و دوازدهم در جمع خبرنگاران با 
بیان اين که حتمًا رفع تحريم ها يکی از مهم ترين 
نیازهای کشور بود، اظهار کرد: ما تالش خود را 
کرديم اما عوامل بیرون دولت و کشور مانع از اين 
شدند که به نتیجه ای که می خواستیم برسیم. 
ــزود: ما آمريکايی ها را در  وزيــر امــور خارجه اف
برجام شکست داديم وقتی خواستند از برجام 
خارج شوند، برخالف اين که قدرت اقتصادی 
آمريکا توانست شکست هايی را بر ما وارد کند اما 
سه بار ظرف دو ماه در سازمان ملل متحد آمريکا 

شکست خورد و اين بی سابقه است.وی 
در پاسخ به اين پرسش  که برای کابینه 
جديد دعــوت شده ايد، تصريح کــرد: ما 
دعــوت شده ايم که بــرای کابینه جديد 

دعا کنیم و همین کار را هم خواهیم کرد.وزير 
امور خارجه در پاسخ به پرسشی درباره اين که 
بعد از پايان دوره وزارت در چه جايگاهی ادامه 
کار خواهد داد، گفت: در دانشگاه. چه جايی 
بهتر از دانشگاه؟ وی در پاسخ به اين پرسش که 
در دوران وزارت خود چه کاری بوده که دوست 
داشته انجام شود اما نشده، تصريح کرد: دلم 
می خواست سرمايه بسیار بیشتری را به کشور 
جــذب کنیم. می دانید که ۸۵ میلیارد دالر 
پیشنهاد سرمايه گذاری در ابتدای برجام بود. 
دل مان می خواست می توانستیم اين سرمايه ها 

را برای خدمت به مردم ايران جذب کنیم که اگر 
فرصت کرده بوديم تا جذب کنیم حتمًا تحريم 
ايران دشوارتر می شد.وزير امور خارجه با بیان 
اين که من شهادت می دهم که هیچ کــدام از 
مذاکره کنندگان، هیچ گاه به آمريکا اعتماد 
نکردند، افزود: نبايد فکر کنیم آمريکا هرچه اراده 
کند می شود، آمريکا قدر قدرت نیست. ما اصاًل 
اعتمادی به هیچ بیگانه ای نداريم. وی گفت: نه 
اين که به غرب اعتماد نداريم بلکه ما به غیر از خدا 
و مردم خودمان به هیچ کس اعتماد نداريم و راه 
زندگی در دنیا اين است ولی اعتماد نداشتن به 

معنی تعامل نداشتن نیست. اين که آمريکا و اروپا 
کشورهای بدعهدی هستند و نتوانستند به عهد 
خودشان وفا کنند، نشان دهنده اين نیست که 
ما به آن ها اعتماد کرديم، نشانه اين نیست که ما 
بد مذاکره کرديم بلکه نشان دهنده اين است که 
يک رشته از کشورها در دنیا هستند که به مقررات 
نزديک ترين  به  نیستند.  متعهد  بین المللی 
همسايه، دوست و متحد هم نمی شود اعتماد 
کرد. وی در پاسخ به پرسشی درباره ديدگاهش 
به اين احتمال که دولت رئیسی احیای برجام را 
ادامه ندهد چیست، تصريح کرد: بنده وظیفه ام 
همان است که خودم بايد انجام دهم. صالح 
مملکت خويش خسروان دانند. حضرت آقای 
رئیسی هرچه تصمیم بگیرند منتخب مردم 

هستند و روی چشم ما جا دارند.

توصیه به وزیر خارجه دولت رئیسی	 
وزير امور خارجه در پاسخ به سوال خراسان در باره 
توصیه اش به وزير خارجه آينده نیز گفت: توصیه 
من به وزير خارجه آينده اين است که همیشه دقیق 
نگاه کند، دقیق گزارش دهد، دقیق ديدگاه های 
خود را بیان کند ولی در مقام عمل از سیاست 
کشور دفاع و آن را دنبال کند. وزير خارجه يک 
وظیفه مشاور و يک وظیفه مدافع دارد که وظیفه 

مشاوره و دفاع را نبايد با هم مخلوط کرد.

ظریف: دعوت شده ایم که برای کابینه جدید دعا کنیم !  
شهادت می دهم هیچ یک از مذاکره کنندگان به آمریکا اعتماد نکردند 



شوخی با آقا شهاب و 
واکنش هایش

ــود؟  بدون  ماجرا چه ب
شک، میم دارترین بازیگر 
ایرانی، شهاب حسینی 
ــازی اش در  ــ اســـت! از ب
»امـــتـــحـــان نــهــایــی« و 
»جدایی نادر از سیمین« 
تا »فروشنده« و ... آن قدر 
میم  حسینی  شهاب  از 
اینترنتی ساخته اند که 
ــرای دعـــوا، برای  شما ب
دعوت به آرامــش، برای قسم خــوردن، برای تعجب کردن و 
... می توانید از میم مخصوص خود استفاده کنید! در همین 
برنامه »همرفیق« هم کاربران، بدون خالقیت ننشستند و از 
تصویر مالیدن دست های شهاب به همدیگر که در این برنامه 
خیلی استفاده می شد، برای پیام دست شستن در روزهای 
کرونایی کمک می گیرند! مثال کاربری روی عکسی از فیلم 
»امتحان نهایی« نوشته: »اصال نمی خوام درس بخونم! میخوام 
برم شوهر کنم!« دیگری روی تصویری از فیلم »جدایی نادر از 
سیمین« نوشته: »یه کمی آروم تر، بچه خوابیده! نمی فهمید؟«

نرو سمیه!
ــرو سمیه« را دیگر  ــه »نـ ــروف ب ــع مــاجــرا چــه بـــود؟ صحنه م
هـــزاران بــار دیــده ایــم. آخرین روزهـــای ســال 94 بــود که فیلم 

سینمایی »ابـــد و یــک روز« اولــیــن ساخته سعید 
روستایی اکران شد. حتما حرف های محسن 

به سمیه را یادتان هست؟ جمالتی از سر 
استیصال و عجز و دیالوگ هایی که در 
اوج ناامیدی ادا می شود و بیشتر شبیه 
التماس است که سمیه نرود. کاربران اما 
برای شوخی هایشان از عجز و التماس های 

نوید محمدزاده استفاده می کنند. بیایید 
چند شوخی بامزه را مرور کنیم: »نرو سمیه، 

روزهایی که نیستی، هیچ کی به من پسورد 
وای فای رو نمیده، می ترسن حجم 

ترافیک تموم بشه!«، »سمیه 
به یحیی گل محمدی بگو 

زود قهرمان نشو، اگه 
زود قــهــرمــان بشی، 

ــارت  ــ نـــمـــی گـــن ک
درسته،  خیلی 

مــی گــن بقیه 
ضعیف  تیما 

بودن!« و ... .

مصطفیمیرجانیان|روزنامهنگار

در این چند وقت حتما ویدئوی »علی 
دایی« را دیده اید که بعد از بیان چند 
جمله خــاص، از نام »عباس بوعذار« 
استفاده می کند که کلی شوخی و 
محتواهای طنز را همراه خود داشته است، یا تصویر 
پیرمرد خارجی که با یک فنجان در دستش جلوی رایانه 
نشسته و در تصویر بعدی با لبخند ملیحی به دوربین نگاه 
می کند و قابی برای نوشتن انواع حرف های بامزه شده 
است. اصال چرا راه دور برویم؟ به عنوان نمونه ای دیگر، 
کیان ایرانی را به یاد دارید که در کنار مختار ایستاده و با 
او درد دل می کند؟ حتی اگر سریال »مختارنامه« را ندیده 
باشید در این چندسال آن قدر در شبکه های اجتماعی از 
تصویر این سکانس برای شوخی و طنز استفاده شده است 
که حتما آن را دیده اید. در این بین، آیا می دانید هرکدام 
از این عکس ها و فیلم ها از کجا آمده اند و اصال چطور باب 
شوخی را باز کرده اند؟ در پرونده امروز »زندگی سالم« 
سراغ همین عکس ها و فیلم هایی رفتیم که اصطالحا به 
آن ها »میم« می گویند و به عکس ها و فیلم هایی سرک 
کشیدیم که در این چندسال، بساط خنده مان را فراهم 
کرده اند و از ماجرای ترندشدن و پربازدید شدن آن ها در 

شبکه های اجتماعی نوشتیم.

پرونده

پرونده ای درباره »میم ها«، یعنی همه فیلم ها و عکس هایی که در چند سال اخیر با 
رویکرد طنز به بهانه های مختلف در فضای مجازی دست به دست شده اند
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 »میم«یعنی چه 
و از کجا پیدا شد؟

شاید بپرسید که این اصطالح میم از کجا آمده است؟ اولین 
بار، واژه »میم« یا اصطالح انگلیسی اش یعنی meme توسط 
»داوکینز« در کتاب »ژن خودخواه« مطرح شد. او واژه میم را 
برای توصیف گسترش افکار، عقاید، پخش ایده ها و پدیده های 
فرهنگی به کار برد. این میم های اینترنتی ایده هایی هستند 
با اقتباس از یک واژه اصلی جالب توجه یا مهیج که یا به 
قصد این که تبدیل به یک میم شوند، ساخته شده اند، یا یک 
ــده ای هستند که به سادگی مشهور می شوند و سراسر  ای
جامعه اینترنتی گسترش می یابند و راه خود را به دیگر جوامع 
اینترنتی باز می کنند. به عبارتی میم ها)meme( ایده ها و 
مفاهیمی هستند، که با به اشتراک گذاری به صورت آنالین 
و از شخصی به شخص دیگر گسترش پیدا می کنند.میم را 
همان فرهنگ تقلیدگرایی باید بدانیم. قدیم ها یادتان هست 
که تکیه کالم ها یا اصطالحات بعضی فیلم و سریال های طنز 
دهه ۷۰ و ۸۰ بین مردم و به ویژه بچه ها پخش می شد؟ این 
اصطالحات تا جایی پیش رفت که مثل ویروسی همه را آلوده 
می کرد و بعد هم تمام می شد و از ذهن ها می رفت. با آمدن 
تلفن همراه و فضای مجازی این رسانه ها عالوه بر این که 
جای گپ و گفت های شبانه و دورهمی را گرفته اند، کاربران 
فضای مجازی را با پدیده ای با عنوان کلیپ های وایرال مواجه 
ساختند. محتواهای بامزه داخلی یا خارجی که ناگهان 
در فضای مجازی منتشر می شود و همه کاربرانش را آلوده 
می کند و بعد از مدتی هم از یادها می رود. میم های اینترنتی 
می تواند تصویر، ویدئو، هشتگ، کلمه، عبارت یا حتی یک 

غلط امالیی باشد.

پیرمرد خوش تیپ با لبخند ملیح
ماجرا چه بود؟ اگر اهل فضای مجازی باشید حتما این روزها تصویر این مرد را زیاد 
دیده اید. شخصی که تصویرش در صفحات مجازی برای نشان دادن ناکامی ها و 
اتفاقاتی که با پیش بینی اولیه تفاوت فاحش داشته اند مورد استفاده قرار می گیرد. 
این شخص »آندرس آراتو« نام دارد. یک مهندس برق بازنشسته اهل مجارستان 
که در دوران بازنشستگی به مدلینگ روی آورده است. پیرمرد پرحاشیه مجازی 
در مصاحبه ای گفته است: »چندین سال پیش من عکسم را در اینترنت جست 
وجو کردم و نتیجه، من را به شدت شوکه کرد. کاربران فضای مجازی از لبخند 
من و چشمانم تصور کرده بودند که غمگین هستم و برای همین زیر عکس هایم 
مطالبی می نوشتند. این عکس را زمانی گرفتند که هنوز به عنوان مهندس برق، 
کار می کردم. یک عکاس حرفه ای بعد از آن که عکس هایم را در فیسبوک دیده بود 
با من تماس گرفت و گفت به دنبال کسی شبیه من است تا در عکس هایش به عنوان 
مدل استفاده کند. او صدها عکس گرفت. بعد از مدت کوتاهی متوجه شدم که 
مردم روی عکس هایم متن هایی را می نویسند. چون تصورشان این بود که عکس 
من، لبخندی همراه با ناراحتی است و اصطالحا »خنده تلخی« بر لب دارم. حاال 

خنده تلخ این مهندس برق برای ما ایرانی ها شوخی های زیادی ساخته است.

جمالت متناقض پرویز 
ماجرا چه بود؟ حتما تصویر مرد رکابی پوش و خسته ای را دیده اید که روی تخت 
نشسته و کاربران شبکه های اجتماعی روی آن، جمالتی نوشته اند که همه را 
می خنداند. می دانید این تصویر از کجا آمده است؟ انیمیشن های سوریلند را دیده اید؟ 
سروش رضایی، انیماتور و صداپیشه ایرانی است که با مجموعه آثارش به نام سوریلند 

با نگاهی طنز به مشکالت و ناهنجاری های جامعه پرداخته است. معروف ترین آثار او 
پرویز و پونه است که با استقبال خوبی همراه شده و میلیون ها بیننده دارد. بعد از انتشار 
این پویانمایی، کاربران شوخی های جالبی با یکی از تصاویر این انیمیشن کردند. آن 

جایی که مرد رکابی پوش روی تخت نشسته و معنی »اسیر شدیم« می دهد.

کودک مبارز و ژست 
خنده دار

ماجرا چه بود؟  سامی االن تقریبا 11 ساله است. او وقتی 
11 ماهه بود مادرش این عکس را در ساحل از او گرفت و روی 
صفحه مجازی خود گذاشت. عکس با نوشته های مختلف 
و با سرعت نور دست به دست شد. او آن قدر معروف شد که 
حتی از عکسش در تبلیغات بازرگانی هم استفاده کردند. 
عکس دیگری در پنج  سالگِی سامی منتشر شد که روی آن 
نوشته شده بود: »پنج سال بعد؛ هنوز یک میم!« و حاال سامِی 
11ساله بعد از گذشت یک دهه هنوز هم یک میم است. البته 
او از آن میم های خوش شانس است که از همین راه موفق شده 
برای پدرش کلیه ای جدید بخرد و از این که به یک میم تبدیل 
شده خیلی هم خوشحال است؛ به همین خاطر است که با نام 

»کودک موفق« شناخته می شود.

ماجراهای راک و مسافر هایش
ــود؟  شاید بتوان گفت که  ماجرا چه ب
این روز هــا هیچ بازیگر مردی درآمدزاتر 
از »دوایــن راک جانسون« وجود نــدارد.  
سینمای  بازیگر  پردرآمدترین  »راک« 
ــرای دومین سال  ســال ۲۰۲۰ شد و ب
بازیگر  پردرآمدترین  به  توانست  پیاپی 
سینما در هالیوود و به تعبیری سراسر 
جهان تبدیل شــود. در سال های اخیر 
این بازیگر تنومند نشان داده 
که می تواند تماشاگران 
سالن  به  را  بسیاری 
های سینما بکشاند 
یا حتی کاربران 
ــای  ــه ه ــک ــب ش

اجتماعی را سرگرم کند. نمونه این ها تصویری از 
راک و مسافر صندلی عقبش است که او در تصاویری 
که ترند شده با آدم های مختلفی که انگار مسافر 
تاکسی او هستند، صحبت می کند و با تعجب زیادی، 
واکنشی را به صحبت های مسافر نشان می دهد که 

فضای خنده داری را تولید می کند.

شاخ مجازی که بدون حرف زدن 
میلیونر شد

ماجرا چه بود؟  اگر اهل گشت وگذار در فضای مجازی و تماشای ویدئو های 
پرطرفدار هر روز جهان باشید، بی شک »خابی المه« را دیده اید. جوان ۲1 
ساله و سیاه پوستی که روبه روی دوربین قرار می گیرد و با ویدئو های گوناگون 
شوخی می کند. خابانه المه، با نام مستعار خابی، این روز ها تبدیل به ستاره ای 
شده است که تعداد مخاطبانش در نرم افزار تیک تاک به بیش از ۶۰ میلیون 
نفر می رسد و در مدت کوتاه فعالیتش در اینستاگرام حاال چیزی نزدیک به 3۲ 
میلیون نفر او را دنبال می کنند. ویدئو های خابی کوتاه است، محتوای طنز دارد 
و به ساده ترین شکل ممکن تهیه می شود. این ایده ها و فعالیت ها می تواند درباره 
یک ابداع بی فایده باشد یا بزرگ نمایی یک حرکت ساده ورزشی. هرچه هست 
خابی تالش می کند تا مشت سازنده ویدئو را برایتان باز کند و ایده اولیه اش را 
دست مایه طنز های خود قرار دهد. در این بین اما، یکی از عکس های او در ایران 
پرطرفدار شده که کف دست هایش را به سمت مخاطب گرفته است و توضیحات 

طنز زیادی برای آن نوشته اند.

چرا کشتیش؟ چرا؟
ماجرا چه بود؟  شمشیری که روی دوش یک چهره قرمزپوش عصبانی است، بدنی که 
از وسط نصف شده و آدم هایی که شبیه یک قاضی و متهم عمل می کنند! تصویری شبیه 
کارتون های شاهنامه ای در این سال ها همیشه معروف بوده است. تصویری که با عنوان 
»چرا کشتیش؟« همیشه شوخی های بامزه ای در خودش داشته است. نمونه هایی از 
این شوخی ها را بخوانید: »چرا کشتیش؟ توی این اوضاع کرونا اومده بود مسافرت!« ، 

»چرا کشتیش؟ اندازه 
ــت  ــن داش گــودزیــال س
می گفت:  آره  ــه  ب ــا  امـ
ــرا کشتیش؟  آلـــه«، »چ
۷ صبح زنگ  ســاعــت 
می زد، می گفت صدای 
خوابالوتو دوس دارم!«، 
ــرا کشتیش؟ چون  »چ
پرسید ساعت قدیمه یا 

جدید؟« و ... .

عباس بوعذار، نه میم داره و نه ه!
ماجرا چه بود؟  »نه میم داره، نه ه داره، نه دال 
داره. فقط یه دونــه ر داره!« چند وقتی هست 
ویدئو های طنزی در فضای مجازی از مصاحبه 
ــام بـــردن او از »عــبــاس  جالب علی دایـــی و ن
بوعذار« منتشر می شود. ماجرا از این قرار است 
که علی دایــی، آن زمــان، سرمربی نفت بوده و 
شجاع خلیل زاده برای سپاهان بازی می کرد. 
گویا داور به دایی می گوید خلیل زاده  بازیکن 
سپاهان روی فردی  به نام محمدی خطا کرده است و به همین دلیل، کارت گرفته اما بعدا 
مشخص می شود فردی به نام »محمدی« اصال وجود خارجی ندارد و بازیکن مد نظر داور، 
عباس بوعذار بوده است! همین می شود که علی دایی با عصبانیت در آن نشست خبری، نام 
»عباس بوعذار« را بر زبان می آورد و فضای مجازی را می ترکاند! حاال 5 سال از آن نشست 
خبری گذشته اما این فیلم در چندماه اخیر آن قدر مورد توجه قرار گرفته که انگار مال همین 

هفته پیش است!

درددل مختار با کیان
ماجرا چه بود؟  مختارنامه در طول این 
سال ها این قدر از تلویزیون بازپخش 
شده که دیگر هر صحنه و سکانس آن را 
به یاد داریم. در طول این سال ها بعضی 
کاربران فضای مجازی با یکی دو صحنه 
این سریال هم شوخی کرده اند. مثل 
سکانسی که مختار، خسته از روزگار و از 
بی وفایی کوفیان به درختی تکیه داده و 

با کیان ایرانی درددل می کند. اما کاربران از این تصویر، برای بیان شوخی هایشان استفاده 
می کنند. نمونه این شوخی ها با بازپخش های بسیار زیاد این سریال است. مثال کاربری روی 
این تصویر از قول مختار ثقفی نوشته: »چه خبر است کیان؟!« کیان هم در پاسخ می گوید: 

»ابواسحاق باالخره جومونگ تمام شد و نوبت ماست که به میدان برویم!«
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کرفس پلوی  زعفرانی

 احساس سوزش در سینه و گلو
اســفنکتر تحتانــی مــری حلقــه ای از عضــات در تــه 
 مری اســت که مانند دریچه ای بین مــری و معده عمل
 می کند. ســوزش ســر دل می تواند بعد از خوردن یک 
غذای سنگین یا در هنگام خواب برای مدت چند دقیقه 
 یا چند ســاعت احســاس شــود. زمانی که اســید معده
 ســر ریز  می شــود با آســتر مری تماس پیدا مــی کند و 
باعث احســاس ســوزش در ســینه و گلو به نام ســوزش 
ســردل می شــود.این مایع حتی ممکن است در عقب 
دهان  هم حس شــود که به آن ســوءهاضمه اسید گفته 
می شود. ســوزش سر دل گاهی احســاس می شود اما 
لزومًا به علت بیماری ریفاکس نیست.سوزش سر دل 
اگر بیش از دو بار در هفته اتفاق بیفتد می تواند نشــان 
دهنده بیماری ریفاکس باشد و در نهایت می تواند به 

مشکات سامتی جدی تری منتهی شود.
 علت بیماری ریفالکس

علــت بیمــاری ریفاکــس، بســته نشــدن دریچــه بین 
 مری و معده است؛ در نتیجه اســید معده به سمت مری
 برمی گردد، یعنی همان » ترش کردن غذا« و این اسید، 
مری را تحریک می کند و ســبب درد و ســوزش سر دل 
می شــود.زنان بــاردار و حتــی شــیرخواران و کودکان 
هــم  ممکن اســت بیمــاری ریفاکس داشــته باشــند. 
وقتی که غــذا بلعیده مــی شــود، از طریق مــری پایین  
می آید و به ســمت معده می رود. در محل ورود و خروج 
معده، ماهیچه هــای حلقوی وجود دارد کــه به آن ها به 
 اصطاح اسفنکتر گفته می شود و به عنوان دریچه عمل
 می کند. وقتی غذا به معده می رسد، دریچه یا اسفنکتر 
باالیی معده باز  می شــود و اجازه می دهد که غذا وارد 
معده شود.برگشت اســید معده به مری ممکن است به 

دلیل افزایش اســید معده  هم باشــد. ترش کردن غذا 
وقتی ایجاد می شــود که اســید معده به مری برگردد. 
این اسید، مری را تحریک می کند و سبب درد و سوزش 

سر دل می شود.
عوامل کمک کننده به ریفالکس

   اضافه وزن
   حاملگی

  سیگار کشیدن
   میوه های سیترات دار

   شکات – نوشابه های کافئین دار
   غذاهای ادویه دار

   غذاهای حاوی مقدار زیاد گوجه فرنگی مثل خوراک 
لوبیا، سس های گوجه و پیتزا

   نکاتی برای سوزش سر دل
 ســوزش ســر دل کــه ســوءهاضمه اســید هــم خوانده 
می شود، شایع ترین نشــانه ریفاکس است. هر کسی 
که دو بار در هفته یا بیشــتر دچار ســوزش سر دل شود 
ممکــن اســت ریفاکس داشــته باشــد. گاهــی اوقات 
ممکن اســت  عایم ریفاکس با سوزش سر دل خود را 
نشان ندهد. نشــانه ها ممکن است شامل صاف کردن 
زیاده از حد گلو، مشکات بلع، احساس گیر کردن غذا 
در گلو، ســوزش دهان یا درد در قفسه ســینه باشد.در 
کودکان و شــیرخواران، ریفاکس ممکن اســت باعث 
استفراغ مکرر، سرفه و  دیگر مشکات تنفسی شود. در 
بیشتر نوزادان تا سال اول تولد نشانه های ریفاکس از 
بین می رود. اگر بیش از دو هفته نیاز به استفاده از ضد 
اسید داشته باشــید باید به یک پزشــک مراجعه کنید.
بیشــتر پزشــکان می توانند ریفاکس را درمــان کنند 
همچنین ممکن اســت نیاز به مراجعه به یک متخصص 

داخلی داشــته باشــید )پزشــکی کــه در طــب داخلی 
 تخصص دارد( یا یک فوق تخصص گوارش )پزشکی که
 بیماری های معده و روده را درمان می کند( .پزشکان 
معمواًل تغییــرات رژیم غذایی و شــیوه زندگــی را برای 
برطرف کردن سوزش سر دل توصیه می کنند. بسیاری  

از افراد دچار ریفاکس به دارو هم  احتیاج دارند.
  توصیه ها

1-  از  دراز کشیدن بعد از خوردن غذا پرهیز کنید.
2-  بعــد از خــوردن غــذا، در وضعیــت زانــو در بغــل 

ننشینید.
۳-  حداقل ۳ ساعت قبل از خواب چیزی نخورید.

4-  موقــع خوابیدن زیر ســر خود را 1۰ تا 12 ســانتی 
متر باالتر ببرید.

5- موقــع خوابیــدن به پهلوی راســت و کمــی خمیده 
بخوابید.

6-  تعداد دفعات وعده غذا را زیاد و حجم آن را کم کنید 
تا معده تان زیاد پر نشود.

7-  در طی روز زیادخم  و راست نشوید.
8- اگر اضافه وزن دارید، وزن تان را کم کنید.

9-  از پرخوری پرهیز کنید.
1۰-   از خــوردن وعده هــای غذایی خیلی ســنگین و 

چرب بپرهیزید.
11-  سعی کنید همراه وعده های غذایی آب نخورید.
12-  لباس تنگ نپوشید و کمربندتان را محکم نبندید.
انــواع  مثــل  اســیدی  غذاهــای  خــوردن  از   -1۳
گوشــت،حبوبات و تخــم مرغ پرهیــز کنید زیرا ترشــح 

اسید معده را بسیار افزایش می دهد.
  14- مصرف میوه های ترش و اسیدی مثل انواع آلو و 
گوجه ، غذاهای تند)ادویه دار( و نوشابه های گازدار را 

کاهش دهید.
15- اگر ســیگاری هســتید، ســیگار کشــیدن را ترک 

کنید.
16- درمان این بیماری اغلب با خوردن آنتی  اسیدها 

بهبود می یابد.
17- داروهای آنتی اســید، اســید موجــود در معده را 

خنثی می کند.

 معرفی 4 اسکراب خانگی
 برای پوست های چرب 

اگر به سامت پوست تان اهمیت می دهید حداقل 
دو تا ســه بــار در هفته از اســکراب اســتفاده کنید. 
ســلول های پوســت شــما به طــور منظــم بازتولیــد 
می شــود و اگر ســلول های مرده از روی پوست تان 
برداشــته نشــود، روی ســلول های جدیــد جمــع 
می شود. در نتیجه، سلول های مرده تنفس پوست 
را با مشکل مواجه می کند. برای پوست های چرب 
اســکراب حتی مهم تر از دیگر انواع پوست هاســت 
چراکه مانع جوش های قرمز التهابی می شــود. در 
عین حال، باید مراقب باشید بیش از حد و به دفعات 
زیاد پوست را با اسکراب نشویید زیرا این کار باعث 
آسیب به سلول ها  می شود و مشکات دیگری را به 
وجود می آورد. در ادامه دستورالعمل درست کردن 
تعدادی از بهترین اسکراب های خانگی مخصوص 

پوست های چرب را به شما معرفی می کنیم.
۱   جو دوسر و عسل

 یک قاشــق غذاخوری جــو دو ســر را با یک قاشــق 
غذاخوری عســل مخلــوط کنیــد. با اضافــه کردن 
مقــدار اندکی آب، خمیــری غلیظ تهیــه کنید. این 
خمیر را روی صورت بمالید و 2۰ دقیقه صبر کنید. 
سپس انگشــت خود را کمی خیس کنید و به آرامی 
مخلوط را روی پوســت بمالید و با آب سرد بشویید. 
ســه روز در هفتــه می توانیــد از این اســکراب برای 

پوست چرب خود استفاده کنید.
۲    آرد نخودچی با نمک و ماست

یــک قاشــق غذاخــوری آرد نخودچــی را بــا نصف 
قاشــق غذاخوری ماســت و یک قاشــق غذاخوری 
نمک مخلوط کنید. ایــن مخلوط را کاما هم بزنید 
و پوست خود را به آرامی با آن ماساژ دهید. بگذارید 
مخلوط ۳ تا 5 دقیقه روی پوست تان بماند و سپس 
با آب بشویید. نمک، باکتری های روی پوست را از 
بین می برد. ماســت و آرد نخودچی هم سلول های 
مــرده و آلودگی هــای پوســت شــما را می شــوید و 

پوست را پاک سازی می کند.
۳    برنج آسیاب  شده با عسل و عصاره  زنجبیل

مقــداری برنــج خشــک را آســیاب و پــودری تقریبا 
دانه درشــت تهیــه کنیــد. دو قاشــق چای خــوری 
عسل و 1۰ تا 12 قطره عصاره  زنجبیل، تهیه  شده 
از زنجبیل تازه را بــه آن اضافه کنیــد. بگذارید این 
مخلــوط 2۰ دقیقــه روی پوســت بماندســپس بــا 
انگشــتان خیس به آرامــی مخلوط را روی پوســت 
بمالید. پــس از 2۰ دقیقه، آن را با آب بشــویید و به 
آرامی خشک کنید. زنجبیل ترشح چربی پوست را 
کاهش می دهــد و باکتری های روی پوســت را هم  
از بین می برد. این اســکراب همچنین درخششی 

سریع و عالی به پوست صورت می دهد.
4    جوش شیرین با عسل و لیمو

 یک قاشق غذاخوری جوش شیرین را با یک قاشق 
غذاخوری عسل و یک قاشــق چای خوری آب لیمو 
مخلوط و خمیر درست کنید. خمیر را 2 تا  ۳ دقیقه  

روی پوست خود بمالید و سپس با آب بشویید.

مارال مرادی
خبرنگار

بانوان

مری غذا را از دهــان به معده منتقل می کند. احســاس ســوزش در قســمت تحتانی 

 قفسه سینه همراه با ترش کردن و احســاس تلخی در دهان و گلو را »سوزش سر دل«

می گویند.  به این بیماری، »بازگشت اسید معده به مری«یا »ریفالکس معده« هم گفته 

می شود. بیماری ریفالکس زمانی اتفاق می افتد که اسفنکتر تحتانی مری به درستی 

بسته نمی شود و محتویات معده به مری سر ریز می شود. ادامه مطلب را در این زمینه مطالعه کنید:

پزشکی  

بهداشت 

بیشتر بدانیم 

1- بعد از شستن و خشک کردن کرفس ها، آن ها 
را روی تخته قرار دهید و خرد کنید. سپس پیاز  را 
به صورت نگینی خرد کنید. گوشــت گوسفند را 
به صورت مربعی، نه خیلی درشت و نه خیلی ریز 

خرد کنید.
2- سیر را رنده کنید و در یک ظرف جداگانه برای 
طعم دار کردن کرفس پلو با گوشت کنار بگذارید.

۳- سپس مقداری روغن  داخل ماهیتابه بریزید و 
روی شعله قرار دهید.

4-  حرارت گاز را روی شعله مایم تنظیم کنید و 
اجازه دهید روغن داغ شود.

5- سپس پیازهای خرد شــده را به روغن اضافه 
کنید و کمی تفت دهید.

6- بعد از چند دقیقه گوشت های خرد شده را به 
پیازها اضافه کنید.

7- مواد را با هم تفت دهید تا گوشت کمی پخته 

شود. سپس سیر رنده شده، زردچوبه، فلفل سیاه، 
دارچین و پاپریکا را به بقیه مواد اضافه کنید.

8-   برای درســت کردن کرفس پلوی  مجلســی 
چند دقیقه مــواد را تفت دهید و ســپس مقداری 
آب به آن اضافه کنید و اجازه دهید مواد برای چند 

دقیقه پخته شود.
9- بعد از جمع شــدن آب گوشت، کرفس های 
خرد شــده را همراه با کمــی نمک بــه آن اضافه 

کنید.
1۰- اجــازه دهیــد مــواد بــرای 1۰ دقیقه تفت 

بخورد.
11- در این مرحله می توانید مقداری ادویه پلویی 

به غذا اضافه کنید.
12- بعــد از آمــاده کردن مــواد کرفس پلــو باید 
برنــج را ابتدا یک ســاعت در آب و مقــداری نمک  

خیس کنید.

غذای اصلی 

 رابطه بین عرق کردن 
و برخی بیماری ها

تعریق بیــش از حد می تواند نشــانه بروز مشــکلی 
اساســی بــرای ســامتی باشــد. گاهــی اوقــات، 
تشــخیص این تفاوت ممکن اســت دشــوار باشد. 
تعریق بیش از حد می تواند نشانه  اختال پزشکی 
جدی تری باشد مانند حمله قلبی، عفونت، مشکل 

تیروئید یا حتی سرطان.
   فقط در شب  عرق می کنید

اگــر دمای اتــاق خــود را خنک نگــه می داریــد، از 
ملحفه هــای خنــک اســتفاده می کنید و شــب ها 
همچنان تعریق بیش از حد دارید، ممکن است به 
یک بیماری پزشــکی زمینه ای دیگر مبتا باشید. 
تعریــق شــبانه می توانــد به معنــای وجــود برخی 

عفونت ها مانند سل یا آنفلوآنزا باشد.
   بی دلیل عرق می کنید

اگر پزشــک تان احتمال ابتا به تمام بیماری های 
زمینــه ای بالقــوه و دالیــل دیگــر )ماننــد خوردن 
غذاهای پر ادویه یا ورزش کردن( را رد کرده باشد، 
ممکن اســت غده های عرقی بیش فعالی داشــته 
باشید. برخی افراد، غدد تعریقی بیش فعال دارند، 
بنابراین حتــی کوچک ترین محــرک محیطی نیز 

باعث تعریق آن ها می شود.
  کاهش وزن ناگهانی داشته اید

اگر به ســرعت الغر می شــوید و بیــش از حد عرق 
می کنید، ممکن اســت به پــرکاری تیروئید مبتا 
باشید. عفونت هایی از جمله سل و مونونوکلئوز و 
همچنین انواع خاصی از ســرطان ها هم می تواند 

منجر به بروز  این عایم شود.
  کل بدن تان عرق می کند

تعریــق در کل بــدن می توانــد به واســطه  اشــکال 
مختلف هایپرهیدروز ثانویه باشد که به سبب وجود 
یک اختال یا مصرف دارویی به خصوص است. در 
عین حال، در هایپرهیــدروز اولیه هم تعریق بیش 
از اندازه وجود دارد که در نقاط خاصی از بدن )زیر 

بغل، صورت یا کف دست( دیده می شود.

 معیارهایی برای تشخیص
 بیماری ام اس

 روش هــای مختلفــی بــرای شناســایی بیمــاری
 ام اس وجود دارد ولی هیچ کــدام از این روش ها 
نمی تواند به تنهایی تشــخیص بیمــاری را قطعی 
کند؛ هیچ مجموعه ای از عایم، تغییرات فیزیکی 
یا آزمایش های کافی برای تشخیص قطعی وجود 
ندارد و پزشک شما ممکن است نیاز داشته باشد 
کــه چندیــن آزمایــش انجام دهــد تا علــل ممکن 

دیگری از عایم شما را مشخص کند.
برخی عالیم مشترک عبارت اند از:

 خستگی
  سرگیجه

  ضعف ماهیچه
   سفتی ماهیچه

  مشکات تعادل
  رخوت یا سوزش
  مشکات بینایی

   مشکات مثانه یا روده
  اختال عملکرد جنسی

   تغییرات شناختی
  تغییرات احساسی

زمانی که عایم اولیــه  ام اس بعد از 5۰ ســالگی 
رشــد می کند، ام اس آغاز می شود ، ممکن است 
زمان بیشتری طول بکشد تا پزشک علت بیماری 
را تشــخیص دهــد اگــر آن هــا را بعــدًا در زندگی 
پــرورش دهید. برخــی از عایم )MS( با شــرایط 
مربوط به سن که می تواند در سن های باالتر رشد 

کند، هم پوشانی دارد.

آشنایی با بیماری مردمک مارکوس گان

مردمــک مارکــوس گان بیماری نادری اســت که روی 
 چشــم ها تاثیــر می گــذارد و با تابش نــور در هــر یک از
چشم ها واکنش آن متفاوت خواهد بود که این واکنش 
نشــان دهنــده  نقــص یــا بیمــاری در عصــب بینایی یا 
شــبکیه چشــم اســت. بــرای ایجــاد واکنــش طبیعــی 
مردمک به نور، عصب دو و ســه نقش دارد. در ضایعات 
درگیر کننــده عصب دوم یا همان عصب بینایی پاســخ 
طبیعی مردمک به نور مختل می شود که به آن مردمک 
مارکوس گان می گویند ، ایــن حالت اغلب در بیماری 
مالتیپل اســکلروزیس که عصب بینایــی دچار التهاب 
شــده اســت دیده می شــود ، فرد مبتــا با تــاری دید و 
اغلب حــرکات دردناک چشــم به پزشــک مراجعه می 
کنــد ،معاینــه عصــب بینایــی توســط نورولوژیســت و 
یافتن اختال در پاسخ مردمک به نور کلید تشخیصی 
مهمی بــرای انجام آزمایــش ها و تصویر بــرداری های 

تکمیلی مغز است.
با چرخاندن یک چراغ قوه بین هر دو چشــم ، مردمک 
مارکوس گان قابل تشــخیص اســت. اگر نور به چشــم 
سالم تابانده شود هر دو مردمک منقبض می  شود، اما 
در صورتی که نور از چشــم سالم به چشــمی که نوریت 
اپتیک بــا نوریت رتروبولبر دارد تابانده شــود، مردمک 
آن نه تنها تنگ نمی شــود بلکه گشــاد نیز  می شود  که 
با نام مردمک مارکوس گان شــناخته می شود. زمانی 
که عصب بینایی یک چشــم آسیب ببیند رفلکس نوری 

مردمک همان چشم کاهش  می یابد و از بین می رود.

مهدیس مرادیان
روزنامه نگار

 راهکارهایی 
 برای پیشگیری

 از ریفالکس معده
 ترش کردن بعد از غذا می تواند به دستگاه 

گوارش شما آسیب برساند اما با رعایت ۱۷ نکته 
می توان از آن  پیشگیری کرد

مواد الزم برای 4 نفر
  برنج - 4 لیوان فرانسوی دسته دار

   گوشت گوسفندی -  ۳۰۰ گرم
  ساقه کرفس - ۳۰۰ گرم

  پیاز متوسط - یک عدد
  سیر رنده شده - ۳ حبه

   زعفران آب شده - 2 قاشق غذاخوری

  پودر دارچین - نصف قاشق چای 
خوری

  پاپریکا، نمک و فلفل -  به مقدار الزم
  زرشک - 2 قاشق غذاخوری

  زردچوبه - به مقدار الزم
  روغن - به مقدار الزم

1۳- سپس داخل  قابلمه آب و کمی نمک بریزید و روی گاز قرار دهید 
تا به جوش بیاید.

14- بعد از این که آب به جــوش آمد، برنج را بــه آن اضافه کنید. اجازه 
دهید برنج کمی قد بکشــد و به مرحله آبکش کردن برسد سپس برنج 

را آبکش کنید.
15- برای درست کردن کرفس پلوی  مجلسی باید بعد از آبکش کردن 
برنج مقداری زعفران با آن ترکیب و مواد کرفــس پلو را با برنج مخلوط 

کنید.
16- کف قابلمه کمی روغن بریزید و ته دیگ را با الیه های سیب زمینی یا 

برنج درست کنید و بعد برنج مخلوط شده را روی آن بریزید.
17- در قابلمه را  بگذارید و حرارت را کم کنید تا برنج دم بکشد. بعد از 

چند دقیقه کرفس پلو آماده است.
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مخاطب گرامی، تصمیم شما 
برای تحصیل درســت بوده 
اما چند نکتــه را الزم اســت 
خدمت تــان عــرض کنــم تا 
تصمیم آگاهانه تری در این دوره حساس و مهم از 
زندگی تان بگیرید. شما به تحصیل روی آوردید 
تا برای حفظ بقای خود، مهارت های بیشتری 
کسب کنید و البته عقالنی اش هم همین است 

که آدمی تالشــش را برای بهینه کردن شرایط 
امروز و فردای خود انجام دهد. نکته این جاست 
که شما تالش های بسیاری را  دیده و شنیده اید 
که به سرانجام مطلوب نرسیده یادر  شغلی غیر 
از آن چــه که باید فعال هســتند. به طــور مثال 
راننده تاکسی که لیسانس مکانیک یا قصابی 
که لیســانس کشــاورزی دارد یا فوق لیسانس 
روان شناســی که هنوز بیکار اســت و بسیاری 
دیگر. مشــکل این همه تحصیل کــرده بیکار، 
ریشــه در بی حاصل بودن تحصیل ندارد بلکه 

ریشه در افراط و بی برنامگی نظام دانشگاهی 
در تعلیم تحصیل کردگان بدون تناسب با نیاز 

جامعه دارد.

 فرض تان درباره ترک تحصیل غلط است

جوامعی ماننــد جامعــه در حال توســعه ما را 
به اصطالح »بهشــت کارآفرینــان« می نامند 
بدین معنا که پر اســت از فرصت ها و نیازهای 
پاسخ داده نشده که هرکدام می تواند سرآغاز 
کسب و کاری کوچک یا بزرگ شود و نمونه آن 
را بســیار می بینید. البته در برخی از آن ها به 
آموزش و تدبیر هوشمندانه طرح کسب و کار 
نیاز است. بیشتر کارآفرینان موفق و با تدبیر به 
مدد تحصیل یا دانش تجربی خود به موفقیت 
رسیده اند یا به مدد وجود تحصیل کرده های 
پر امید، کســب و کار خود را ســامان داده اند. 
بنابراین فرض شــما غلط اســت کــه تحصیل 
بی فایده است و راه به جایی نمی برد. تحصیل 
به قصد تسخیر میزی در اداره ای یا استخدام 

شدن، شاید به ســرانجام نرسد اما تحصیل به 
قصد خود اشتغالی و کارآفرینی به احتمال زیاد 

سرانجام بهتری دارد.

 در کنار ادامه تحصیل، مهارت آموزی کنید

نکته آخر این که ما صرفا تحصیل نمی کنیم که 
آینده شغلی خود را رقم بزنیم. به نظر شما، آیا 
یک پدر یا مادر تحصیل کرده موفق تر نیست یا 
حتی یک راننده تاکسی تحصیل کرده احترام 
و امنیت بیشــتری برای من و شــما به ارمغان 
نخواهد آورد؟ در مجموع، بی شک تحصیالت 
تبعات بسیاری در زندگی شخصی و اجتماعی 
شما خواهد داشت و درست مانند سرمایه ای 
است که آن را از هیچ باد و بارانی گزندی نیست 
و اگر برگ سبزی)پول( نیاورد، بی شک زندگی 
سبزتر و صبورانه تری را باعث خواهد شد. البته 
توصیه اکید می کنم که در کنار ادامه تحصیل، 
مهارت آموزی را در زمینه های مورد عالقه تان 

جدی بگیرید.

رضا زیبایی |    روان شناس بالینی

مشاوره 
فردی

برای درس خواندن خیلی تحقیر شدم

  کلیپس بزرگ 

حتما شما هم چند سال پیش را یادتان می آید ، زمانی که زدن 
کلیپس های بزرگ مد بــود و هر خانمی بــا زدن هر کلیپس 
حداقل 10 ســانت به قدش اضافــه می کرد. اما حــاال که به 
آن روزها نگاه می کنیم می بینیــم که کلیپس بزرگ انتخاب 

چندان درستی نبود.

  آی ام کویین!
به شــما قول می دهم، هیچ چیز مثل پوشیدن لباس هایی با 
نوشته های بزرگ شما را در آینده خجالت زده نخواهد کرد. 

حاال تصورش را بکنید که روی آن بزرگ نوشــته شده باشد: 
»من یک ملکه ام« شاید شما همین االن یک لبخند ریز ناشی 
از خجالت گوشه لب تان نشســته باشد چون چند سال پیش  
شاید شما هم یکی از همین مانتوها را می پوشیدید و معتقد 

بودید چون  مد است پس زیباست.

  شلوارهای دم پا گشاد

هرســال مدل هــای مختلــف شــلوار مــد می شــود. یــک دوره 
شلوارهای چسب و راسته ، در دوره ای دیگر شلوارهای گشاد و 
مام استایل یا حتی پاره و حاال مدتی است که دوباره  شلوارهای 

دم پا گشاد پا به عرصه مد گذاشتند. این که مدها هرچند سال 
یک بار تکرار می شوند ، عادی است . کافی است شما نگاهی به 
آلبوم مادرتان بیندازید تا متوجه شوید پوشیدن شلوار دم پا گشاد 

مربوط به چه دوره ای بوده است. 

  لباس های پولکی و مروارید دوزی
لباس های پولکی یا مروارید دوزی را حتما هر خانمی در یک 
دوره از زندگی اش تجربه کرده، امکان ندارد مادربزرگ تان 
و مادرتان یک عکس با این مدل لباس ها نداشــته باشند. به 
همین دلیل این مدل لباس ها را نباید در مراسم  خیلی مهم 
بپوشید و مطمئن باشید سال بعد از پوشیدن آن ها پشیمان 

خواهید شد.

  پوست خیلی برنزه
تیره کردن پوست ازآن جایی مورد استقبال مردم قرار گرفت 
که برخــی از پولدارهــای اروپایی برای تعطیالت به ســاحل 
رفتند و وقتی برگشتند پوست شان چند درجه تیره شد. از آن 
روز به بعد بقیه مردم برای این که نشان دهند پولدار هستند، 
شروع کردند به آفتاب گرفتن. این رویداد کم کم به بقیه جهان 
رســید و  تا جایی ادامه یافت که خانم ها ترجیح می دادند از 
کرم پودر چند درجه تیره تر برای پوست خود استفاده کنند 
و آرایش ها به سمت برنزه شدن پیش رفت. حاال که به تصویر 
خودمــان در آن دوره نــگاه می کنیم شــاید از میزان  شــدید 

تیرگی پوست مان خنده مان بگیرد.

بانوان

 کاهش اضطراب

یکی از مهم تریــن فوایدی کــه افراد بــا انجام 
هنرهای دستی از جمله بافتنی و قالب بافی 
می توانند کسب کنند، کاهش اضطراب است. 
این تاثیــر در گروه های ســنی مختلــف تایید 
شده اســت اما چرا بافتنی می تواند اضطراب 
را کاهــش دهــد؟ متخصصــان بر ایــن باورند 
انجام فعالیتی که به تولید محصول بینجامد، 
احســاس مفید بودن و توانمنــدی را در افراد 
افزایش می دهد و به نوعــی رضایت از خود را 
تقویــت می کند. یادتان باشــد هر چه بیشــتر 
احساس توانمندی کنید، با آشفتگی کمتری 

می توانید فشارهای زندگی را تحمل کنید.

 تقویت هر 2 نیم کره مغز
همزمانی حرکت میل و نخ در هر دو دســت تا 
حد زیادی هماهنگی مغــز را بهبود می دهد. 
چنــان چــه مــدل پیچیــده ای بــرای بافتنی 
انتخاب شود، تبحر ذهنی، ریتم و هماهنگی 
را افزایــش می دهــد. احتمــاال حیــرت کنید 
ولی بافتنی در حقیقت یــک فعالیت درمانی 
برای تمام اشخاص اســت. پژوهش ها نشان 
می دهد افــرادی کــه مبتال بــه اختالل های 
روانی هســتند، چنان چــه مجبور بــه تمرکز 
و توجه روی یــک فعالیت مثل بافتنی شــوند 
بهبود می یابند. حرکات آرام بخش، تکراری 
و دقیق سبب می شــود که ذهن شما همراه با 
بدن تان حرکت کند و هــر دو نیم کره مغزتان 

فعال شود.

 احساس شادابی و رهایی از افکار منفی
بافتنی بــه تقویت افــکار مثبت و رها شــدن از 
افــکار منفی هــم کمــک می کنــد. همچنین 
افزایش میــزان آندروفین در زمــان انجام این 
کار، در کســب آرامــش و حس شــادابی موثر 
اســت. عملکرد ذهنی شــما بعد از هر گرهی 
که می زنید و رجی که می بافید، ارتقا خواهد 
یافت و این مسئله تاثیر بسیار زیادی بر سالمت 

ذهنی تان خواهد داشت.

 نکته پایانی
همان طور که گفته شد این روزها دیگر بافتنی 
را فعالیتــی محدود به افــراد ســالمند یا زنان 
نمی داننــد. در واقــع تجربــه متخصصــان در 
کشورهای دیگر، نشان می دهد از این فعالیت 
می توان به عنوان روشــی کمکی برای بهبود 
وضعیت روانــی گروه های مختلــف بهره برد. 
کاری که این ورزشکار انگلیسی هم به درستی 

در حال استفاده از مزایای آن است.

درس هایی از سمی ترین عکس المپیک!
شناگر انگلیسی که قبل از شروع مسابقه اش در ماراتن حساس المپیک 2020 مشغول 

بافتنی است، تصمیم درستی گرفته یا نه؟

 تصویری از  توماس دیلی شناگر تیم ملی انگلیس که چند روز قبل مدال طالی 
شیرجه 10 متر را در المپیک برای کشورش کسب کرد، در شبکه های اجتماعی 
منتشر شده که با لباس شنا و دقایقی قبل از شروع مسابقه اش، در حال بافتنی 
است و لقب سمی ترین عکس المپیک 2020 تا این لحظه را به آن اختصاص 
داده اند! جالب است بدانید انجام چنین فعالیتی به ویژه قبل از یک رویداد استرس زا، می تواند به 
سالمت روان کمک کند. تحقیقات متعدد پژوهشگران هم ثابت کرده کارهای هنری مانند بافتنی، 
قالب بافی، تریکوبافی و ... تاثیر مثبتی بر سالمت روان ما دارد و این مزایا مختص زنان یا سالمندان 
نیست و برای جوانان اعم از مرد و زن هم فایده دارد. در ادامه به چند مورد از آن ها اشاره خواهد شد.

حسین عبدی |    کارشناس ارشد روان شناسی

چهره ها

مدهای دمده زنانه
خیلی ها اسیر مد هستند و نمی خواهند از آن عقب بمانند در حالی که خیلی از مدها ی قدیمی سوژه خنده امروز است

 از سال ها پیش  و به محض ورود صنعت مد به بازار جهانی و تحت تاثیر قرار گرفتن افراد جامعه به ویژه خانم ها، صنعت 
مصرف گرایی بین مردم رواج یافت و به دنبال آن هرسال مدهای جدید جایگزین مدهای قدیمی تر شد. این گونه چیزهایی 
که سال قبل از نظر بیشتر مردم و کارشناسان مد زیبا و جذاب به نظر می آمدند، سال بعد زشت و قدیمی شدند. برای این که 
منظور من را بهتر متوجه شوید کافی است نگاهی به عکس های چند سال پیش خود بیندازید. آن وقت این قدر موضوع ُمد 
را جدی نمی گیرید و نگران نیستید که از مد روز عقب بیفتید. در ادامه به بررسی مدهایی می پردازیم که در این چند سال 

بسیار مورد توجه بودند و حاال از نظرمان زشت و زننده هستند.

مهسا کسنوی |    روزنامه نگار

دانشجوی رشته معماری هســتم و هرچه فکر می کنم، اگر همین امشب از 
ادامه تحصیل انصراف بدهم برایم نسبت به فرداشب، سود بیشتری دارد! 
شرایط مالی ام هم خوب نیست و باید هر چه زودتر به فکر آینده ام باشم. به 
دلیل درس خواندن بارها تحقیر شدم و هرجا می نشینم، می گویند الکی درس نخوان 

چون بعدش بیکار خواهی ماند. راهنمایی ام کنید.

محوری

نرگس عزیزی |  کارشناس ارشد مشاوره

* درباره پرونده زندگی سالم می خواستم بگم که حاال 
هی شــبکه  آی فیلم  جومونگ رو بازپخش کنه تا همون 
یک درصد از مردم که ندیدنش هم ببینن و بیفتن دنبال 

یادگیری زبان کره ای!
* در تاریــخ ۳ مــرداد در صفحــه مثبــت 60 در بــاره 
اندازه گیری فشــارخون بــا فشارســنج، ای کاش گفته 
می  شد که بهتره در اندازه گیری برای اولین بار از هر دو 
دست فشارخون چک شود، اگر در هر دو دست یکسان 
بود که هیچی ولی اگر یکی از دســت ها فشــارش باالتر 
از دیگری بود، بهتر است برای اندازه گیری های بعدی 
از همان دستی فشــارخون گرفته شــود که قباًل بیشتر 

بوده است.
* مثال هایی که در مطلب »ناهماهنگی شناختی، بالی 
جدید جان مردم در روزگار کرونایی« بیان شده، دقیق 
بود و در ذهن بسیاری از افراد شکل گرفته که امیدوارم 

پاسخ شان را گرفته باشند.
* اکنون یادگیری هر زبانی به جز انگلیسی که در کشور 
اشباع شده، می تواند بازار کار بهتری داشته باشد مثال 

آلمانی و اسپانیایی خیلی درآمدزاست، به ویژه چینی.
* پرونــده »تب زبــان جومونــگ« خیلــی خواندنی بود. 

خسته نباشید.
* مسئوالن وزارت بهداشت هم هر روز به جای واکسن 
زدن به مردم، یک دلیــل جدید برای شــیوع کرونا پیدا 
می کنند. درســت اســت که مردم باید رعایت کنند اما 

سرعت واکسن زدن هم باید بیشتر شود.

راه ارتباطی با زندگی سالم : پیامک 2000999 

و تلگرام 09354394576

روز خرید ماسک طرح دار برای بچه ها

شیوع دوباره کرونا و این که گفته میشه مدل 
جدیدش برای کودکان هم خطرناکه، نیاز به 
رعایت پروتکل ها رو بیشــتر می کنه. امروز 
یک ماســک طرح دار که بیشتر داروخونه ها 

دارن بــرای بچه تون بخرین 
تا تنوعی براش بشــه 
و از ماسک زدن لذت 
ببره نه این که خسته 

بشه...

قرار و مدار

ما و شما

 آدابـــــــــ گذر 
از روزهای دشوار 

تولـــد فرزند
4 نکته برای همسرانی که تازه بچه دار شده اند و می خواهند در کنار هم از 

عهده روزهای اول و تنش زای والد شدن خود بر بیایند

موقعیت هــای  در 
کــه  ایــن  تنــش زا، 
همســران بتواننــد 
در کنــار هم حرکت 
کنند و با شــرایط جدید کنار بیایند، 
گاهــی بســیار دشــوار اســت. طبــق 
بررســی های روان شناســان، یکــی از 
موقعیت های تنــش زا و دشــوار برای 
همســران، زمانی اســت که آن ها والد 
می شوند. بچه دار شدن می تواند فشار 
زیادی را به والدین جــوان و کم تجربه 
وارد کنــد و در این بیــن بی توجهی به 
برخی نکات می تواند اوضــاع را بدتر 
سازد. در این مطلب می خواهیم چهار 
نکته را کــه الزم اســت والدین  جوان 
برای کم کردن تنش و افزایش همدلی 
بین خود، مد نظر داشته باشند ، مرور 
کنیم. البته رعایت این چهار نکته تنها 
برای این گروه از همسران مفید نیست 
و همه  همسران در روزهایی که تحت 
فشار هستند)مانند روزهای قرنطینه 
خانگی و ....( می توانند با رعایت این 
موارد، تنش موجود در رابطه را کاهش 
دهند و فضــای همدلــی و همراهی را 

تقویت کنند.

همدالنه با او همراهی کنید1 ابــراز ناراحتی همســر را زیر ســوال نبریــد، در عوض 
از تفسیر رفتارها و ذهن خوانی همسر خودداری و 
در صورت نیاز از او سوال کنید

در عوض کنایه، درخواست خود 
را شفاف مطرح کنید همسرتان اجازه دهید به روش خود کارها را پیش ببرد2  اصراری به انجام کارها صرفا به روش مطلوب خودتان نداشته باشید و به 

نکته| حتی اگر احساس می کنید همسرتان در باره توصیف شرایط خود اغراق می کند، 
این موضــوع را بیان نکنیــد. در عوض همدالنه به او نشــان دهید که متوجه خســتگی او 
هســتید. جمالتی مانند: »درســت می گی، چهره ات هم خسته اســت. االن من چه کار 
می تونم بکنم« یا »معلومه که خیلی خسته هستی، بیا بشین من بقیه کارها رو می کنم«، 

می تواند تنش موجود را کم و شما را در این زمان دشوار به هم نزدیک تر کند.

نکتــه:  ذهن خوانی و تفســیر رفتارهای همســر بر اســاس تصــورات شــخصی، یکی از 
موضوعاتی است که می تواند رابطه شما دو نفر را به شدت تحت تاثیر قرار دهد. این مسئله 
به ویژه در روزهایی که تحت فشار هستید، اهمیت بیشــتری پیدا می کند، چرا که تحت 
فشار بودن باعث می شود آستانه تحمل ما کاهش یابد. هر زمان رفتاری از همسرتان به 
نظرتان عجیب آمد، در عوض تفسیر شخصی، به طورشفاف و در آرامش از او سوال کنید 

و بدون پیش داوری به حرف های او گوش دهید.

نکته| متاســفانه یکی از عادت های رفتاری جا افتاده در برخی افراد، استفاده از نیش و 
کنایه برای بیان خواسته ها و موضوعات مدنظر است. بررسی ها نشان می دهد این روش 
بیان خواســته، هم دلخوری ها را تشــدید می کند و هم احتمال انجام خواسته مدنظر را 
کاهش می دهد. پس به جای بیان غیرمســتقیم، روشن، مستقیم و با احترام درخواست 

خود را با همسرتان در میان بگذارید.

نکته| برای انجام بسیاری از کارها، روش های متفاوتی وجود دارد که غالب آن ها هم به 
یک اندازه درست و قابل قبول هستند. اگر روش همسرتان با شما در انجام کاری متفاوت 
اســت، آن را موضوعی برای انتقاد قــرار ندهید، چرا که ایــن کار می تواند باعث تضعیف 
اعتماد به نفس او در انجام آن کار شود و احتمال تالش دوباره او را کاهش دهد. این مسئله 

جدای از تاثیر مخرب این انتقادهای غیرضروری بر رابطه دونفره شماست.

امروز از صبح تا 
االن، نیم ساعت هم 

نتونستم بشینم، 
دایم داشتم راه 
می رفتم، بلکه 

بخوابه.

فکر کنم داری کمی 
شلوغش می کنی.

  چرا غذایی که مامانم فرستاده 
رو نخورده؟ بهتره ازش بپرسم.

اون طوری که تو داری بچه 
رو تکون می دی، عمرا 

خوابش ببره!

می خوای پس خودت 
بگیر و بخوابونش.

لطفا بچه رو بگیر. 
گرسنه ام، می خوام 

چیزی بخورم
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خسته و تشــنه و گرســنه در یک مرکز خرید ایســتاده ای و هیچ ســوپرمارکتی هم 
آن دوروبر نیســت. فقط یک دســتگاه اتوماتیک نوشــیدنی و تنقالت تــوی یکی از 

طبقات گذاشته اند.  طرز کار با این دســتگاه که اسم خارجی اش »وندینگ ماشین« 
اســت، آن قدرها که فکرش را می کنی، ســخت نیســت. حاال برو روبه رویش بایســت. 

توی ویترین، یک ســری خوردنی و نوشــیدنی می بینی کــه زیر هر کدام یک کد نوشــته  
شده اســت. کد خوراکی مدنظرت را روی صفحه کلید دستگاه وارد کن. در صفحه ای که 

برایت نمایش داده می شود، تعداد محصول و جمع قیمت هم نوشته شده است ؛ پس یعنی 
مثال برای گرفتن سه تا بطری آب معدنی الزم نیست ســه بار همه مراحل را از اول تکرار کنی 

و فقط تعدادش را در دســتگاه وارد می کنی. خب حاال وقت پرداخت کردن اســت که از این جا 
به بعــدش را بلــدی؛ کارت را می کشــی، رمز 

را وارد می کنــی و خریــدت را از تــوی دریچــه 
پایین دســتگاه برمی داری. حواســت باشــد کد 

ردیف خوراکی مدنظرت را درســت وارد کنی؛ در 
غیر این صورت اگر ردیفی که عددش را به دســتگاه 

داده ای، خالی باشد، دستگاه پول را دریافت می کند 
امــا از خوراکی خبــری نیســت. خب ایــن هــم از خرید 
خودکارت، راستی کارت اعتباری ات را فراموش نکن!
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راهنمای یک خرید خودکار 

قایم باشک!

 روزهای دشوار سوگواری
 برای نوجوانان 

   
نرگس عزیزی| کارشناس ارشد مشاوره

طی یک سال ونیم گذشته بسیاری از ما فردی از نزدیکان 

خود را از دست داده ایم. شاید پدربزرگ یا مادربزرگ، خاله، دایی 

یا عمه. شاید هم مثل من چندین نفر از اقوام را ازدست داده باشید. 

گریه کردن و ناراحت بودن بعد از فوت افراد واکنشی است که همه 

آن را می شناســیم اما دربــاره نوجوانان، گاهی داســتان این طور 

نیست. در این مطلب می خواهیم به تعدادی از واکنش های شایع 

در دوره  سوگواری نوجوانان بپردازیم و در آخر هم چند نکته برای 

آن هایی داریم که به تازگی عزیزی را ازدست داده اند.

درد قفسه سینه

عالیم جســمی مانند درد و فشار در قفسه ســینه، احساس خفگی 
و دل درد از نشــانه هایی است که بین نوجوانان ســوگوار به ویژه در 
روزهای اول زیاد دیده می شود. اگر چنین چیزی را تجربه می کنید، 

یادتان باشد بعد از یکی دو هفته اوضاع بهتر خواهدشد.

فوران عصبانیت

تحریک پذیری و از کوره دررفتن بابت موضوعاتی که درظاهر مهم 
نیســتند، از مواردی اســت که بارها بیــن نوجوانان ســوگوار دیده 
می شود. جلوگیری از سرزنش خود و نیفتادن در دور باطل احساس 
گناه و ناراحتی شدیدتر بابت آن، از نکات مهمی است که باید در این 

وضعیت به آن توجه داشت.

تغییرات ناگهانی خلق

نوســان بین ناراحتی شــدید و بی خیالــی از دیگر مواردی اســت که 
بین نوجوانان ســوگوار دیده می شــود. توجه کنید که این دوره های 
بی خیالی واکنشی معمول به چنین وضعیتی است، پس از بروز گاه گاه آن ها دچار احساس گناه نشوید.

شب ادراری 

یکی از اتفاقاتی که خیلی کم درباره آن صحبت می شــود، بروز شــب ادراری در نوجوانان سوگوار 
است. در این مورد یک نکته را به یاد داشته باشید: شب ادراری در نوجوانان سوگوار غالبا یک اتفاق 
موقت است که در طول زمان، خودش حل می شود. پس از این ماجرا در ذهن خود فاجعه نسازید.

افکار خودکشی

گاهی اوقات ممکن است نوجوان سوگوار از شدت ناراحتی به فکر آسیب به خود یا خودکشی بیفتد. 
اگر چنین است، بدانید شما در تجربه این وضعیت تنها نیستید. پیشنهاد ما تماس با تلفن 123 در 

زمان بروز این افکار است تا متخصصان بتوانند به شما کمک کنند.

چند نکته برای گذر از روزهای دشوار

برای غالب افراد، گذر زمان مهم ترین عامل کمکی در عبور از روزهای دشــوار ســوگواری اســت. 
در هفته های ابتدایی یادتان باشــد که احساسات درســت و غلط معنا ندارد. پس خودتان را بابت 
عصبانی بودن از دست کسی که فوت شده یا حتی خدا، سرزنش نکنید. در کنار این موضوع  اما به 

این سه نکته هم توجه داشته باشید:
خواب مناسب: سعی کنید برنامه نسبتا منظمی برای خواب خود در این روزها داشته باشید. خواب 

مناسب به مغز شما کمک می کند تا بهتر بتواند ازعهده مدیریت این فشار جدید بربیاید.
تحرک مناســب: اگر بتوانید بعد از چند روز اول، برنامه  ورزشی داشته باشــید که عالی  است اما 
حتی پیــاده روی کوتاه هم می تواند کمک کننده باشــد. تحرک به تنظیم هورمون ها در بدن شــما 

کمک می کند.
تغذیه مناسب: هرچند بی اشتهایی واکنشی شایع بین نوجوانان است اما در کنار آن پرخوری و 
به ویژه خوردن غذاهای ناسالم هم در این وضعیت زیاد دیده می شود. نخریدن غذاهای ناسالم شاید 

انتخاب آسان تری باشد تا خوردن و بعد کلنجار رفتن با احساس بد ناشی از آن.

مسیر 

رفقا سالم!
اگر شما مثل من این قدر بدشانس 

نیستین که همیشه دقیقا بعد از کتاب 

خریدن تون، طرح  های تخفیفی فصلی شروع بشه، 

االن وقتشه که فهرست کتاب هاتون رو آماده کنین. تو طرح 

تابستانه که تا پونزدهم همین ماه ادامه داره، می تونین با تخفیف 

20درصدی از کتاب فروشی های عضو طرح خرید کنین. قبال سقف خرید تا 

200هزار تومن بود و االن به 300هزار تومن رسیده و فقط کافیه شماره 

ملی تون رو به کتاب فروش اعالم کنین. رفقاتون هم که شنبه های هر 

شماره پیامک 2000999منتظر چی هستین؟هفته تو ستون »پیشنهاد« کلی کتاب  خوب معرفی کردن، دیگه 
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

داده تصویری 

 زندگی سالم
 دوشنبه

 ۱۱ مرداد ۱۴۰۰    
 شماره 1942

گزارشگری در رادیو عشق می خواهد و بس! 
آشنایی با حرفه گزارشگری ورزشی در رادیو از زبان مائده عالقه مند 

الهه توانا|روزنامه نگار

 من کی ام؟

مائــده عالقه منــد هســتم، متولــد تهــران. در رشــته »علوم 
اجتماعــی« تحصیــل کــرده ام و 20ســالی می شــود کــه به 
گزارشــگری در رادیو مشــغولم. کارم را با رادیوجوان شروع 
کردم، در رادیوتهران ادامه دادم و بعد به رادیوورزش پیوستم. 
از ابتدا دغدغه ام گزارش کردن ورزش زنان بود ولی آن موقع 
هنوز شرایطش فراهم نبود. 10ســال صبر کردم تا باالخره 
گزارش ورزش زنان در رادیو ممکن شــد. چون رابطه خوبی 
با جامعه ورزشی داشتم و ورزشــکار هم بودم، توانستم وارد 
گزارشــگری ورزشی بشــوم. یادتان باشــد که گزارشگر اگر 
سواد ورزشــی نداشته باشــد، درجا می زند. من مربی و داور 
بدمینتون هســتم، والیبالیســتم و مدرک مربیگری والیبال 
دارم، مربــی ایروبیــک و تای بوکســینگ هســتم، در رشــته 
دوومیدانی 60متر کار کرده ام و دوره های مختلف مثل تغذیه 

در ورزش را گذرانده ام تا در کارم موفق باشم.

 چطور گزارشگر شدم؟

یادم می آید در انشــای کالس پنجم با موضوع شــغل آینده، 
دربــاره کار در رادیــو و تلویزیــون نوشــته بودم. همیشــه 
آرزوی گزارشــگری ورزشی را داشــتم و هیچ وقت هم بیکار 
نمی نشســتم. دیدید بچه ها زنگ تفریح دورهم یک گوشــه 
حیاط می نشــینند؟ من اصال از آن  بچه ها نبودم. همیشه یا 
توپ والیبال دســتم بود یا راکت بدمینتــون. همان وقت ها 
شــنونده رادیوجوان هم بودم. یک روز در مســابقه »گردش 
در ورزش« که جمعه ها پخش می شد، شرکت کردم و برنده 
شدم. قرار بود هدیه ای به برنده ها بدهند، من هر روز یا زنگ 

می زدم بــه رادیو یا حضــوری می رفتم که هدیــه ام را بگیرم 
چون خیلی برایــم مهم بود که یک یــادگاری از رادیوورزش 
داشته باشــم. همین رفت وآمدها باعث ارتبــاط من با رادیو 
شــد تا این که باالخــره یــک روز از رادیو زنگ زدنــد و گفتند 
ما از صدای تو خوش مان آمده ، خیلی پرانرژی اســت و بعد 
هم با یک دستگاه آمدند به یکی از پارک های محله ما برای 
تست. همان جا یک گزارش مردمی گرفتم و دوهفته بعدش 

پخش شد.

 شما چطور می توانید همکار من بشوید؟

گزارشگری ورزشــی، بیشتر تجربی اســت اما من پیشنهاد 
می کنــم در رشــته های مرتبــط مثــل خبرنــگاری، علــوم 
ارتباطات و رسانه تحصیل کنید. وقتی سواد و تجربه کاری 
شما همسو باشد، موفق تر خواهیدبود. همچنین می توانید 
در دوره های آزاد صداوســیما شــرکت کنید. مهم تر از همه 
باید پشــتکار زیادی داشته باشــید. ماجرایی را کــه درباره 
گزارشگر شدنم برای تان تعریف کردم، به حساب شروع کارم 
نگذارید. آن فقط یک قدم ساده بود. بعدتر کلی مشکل سر 
راهم قرار گرفت. از در بیرونم می کردند، از پنجره می رفتم 
تو. این شغل، عشق زیادی می خواهد و هیچ پولی هم تویش 

نیست.

 گزارشگر رادیو باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟

بــرای گــزارش ورزشــی، باید صــدای جــذاب، پرانــرژی و 
پرهیجانی داشته باشــید طوری که مخاطــب، پای گزارش 
شــما میخکــوب شــود و مــوج را عــوض نکنــد. صدای تــان 

نباید مثــل هیچ کــس دیگری باشــد ولی درعین حــال باید 
گزارش های زیادی بشــنوید و از هرکدام چیزی یادبگیرید. 
اطالعات زیــاد شــما و تســلط تان روی شــناخت بازیکن ها 
و حواشــی رشــته های ورزشــی، کارتان را قوی تر می کند. 
گزارشگری در رادیو غیر از دانش و مهارت های پایه ای، یک 
قلق هم دارد؛ باید روان شناسی بلد باشــید و مردم را خوب 

بشناسید.

 گزارش در رادیو با تلویزیون چه فرقی دارد؟ 

فرقش از زمین تا آســمان اســت. در تلویزیون تصویر خیلی 
به شــما کمک می کند. مخاطب، مســابقه را می بیند و الزم 
نیســت شــما همه چیز را گزارش کنید. گاهی باید ســکوت 
کنید و فقط گاهی به هیجان در لحن تان نیاز پیدا می کنید. 
در رادیو اما بایــد لحظه به لحظه حــرف بزنید تــا آن چه را در 

مســابقه اتفاق می افتد، برای مخاطب تصویرســازی کنید. 
بایــد گنجینه واژگان قــوی داشــته  و بلد باشــید صدای تان 
را به موقع بــاال و پاییــن ببریــد. در گزارش هــای رادیویی از 
داخل زمین، شــما فقط مجری نیســتید بلکــه تهیه کننده و 
صدابردار هم هستید. کسی به شــما نمی گوید باید چه کار 
کنید و چه چیزی را ببینید و چه بگوییــد. باید تمرکز باالیی 
داشته باشید؛ فضای مناسبی را برای گزارش بازی انتخاب 
کنید که صدای محیط بر صدای شما غالب نشود؛ حواس تان 
به بازیکن ها، داور و تماشاچی ها باشد و همه این ها را طوری 
به مخاطب منتقل کنید که انگار خودش توی زمین اســت و 
دارد بازی را می بینــد. بعضی از گزارشــگرها و مجری های 
رادیو صداسازی می کنند. شما اگر دوست دارید در کارتان 
موفق شــوید، هرگز این کار را نکنید. صدای حرف زدن تان 

نباید با صدای گزارش کردن تان فرق داشته باشد. 

سبز انگشتی 

بدانیم 

فاطمه قاسمی| روزنامه نگار     

بازی های المپیک درحال برگزاری اســت و آن چــه در این دوره از بازی ها 
بیشــتر به چشــم می آیــد، توجــه و وفــاداری ژاپنی هــای میزبان به 

مسائل محیط زیســتی در برگزاری رقابت هاست. ژاپنی ها از 
ابتدا با شعار »با هم بهتر باشــید، برای کره زمین و مردم« 

قول دادند تا ســبزترین المپیک تاریــخ را برگزار کنند 
بنابراین طوری برنامه ریزی شــد کــه تا حد امکان در 

همه جزئیات ریز و درشــت المپیک، مــواد پایدار و 
بازیافتی به کار گرفته شــود مثل اســتفاده از طال، 
نقره و برنــز استخراج شــده از گوشــی های همراه 
برای ســاخت مدال  ها. برای این کار مردم ژاپن از 

دو سال قبل بیش از شش میلیون گوشی کارکرده 
بــه کمیتــه  لــوازم الکترونیکــی بی اســتفاده را  و 

المپیک شان اهدا کردند. 
همچنین از مشــارکت مــردم و مدارس بــرای جمع آوری 

زباله هــای پالســتیکی خانگــی و اقیانوس کمک گرفته شــد 
تــا از آن هــا در ســاخت ســکوهای اهــدای مدال اســتفاده شــود. 

ورزشــکاران المپیکــی در تخت هــای مقوایــی می خوابنــد و در ظروفــی از جنــس کاغذ 
بازیافتی ازشان پذیرایی می شود تا این وســایل بعد از پایان مسابقات به راحتی به چرخه 

طبیعت برگردند.
 برای سوخت دیگ ها و مشعل های المپیک هم از هیدروژن استفاده 
می شــود که هنگام ســوختن هیچ دی اکســیدکربنی منتشــر 
نمی کند. بــرق مورداســتفاده در ایــن بازی هــا از منابع 
تجدیدپذیــر مانند انرژی خورشــیدی و آبــی تأمین و 
عبورومــرور با وســایل نقلیــه بــدون آالیندگی مثل 
اتوبوس های برقــی و باتــری دار و کامیون هایی با 
ســوخت هیدروژنی انجام می شــود. جالب است 
بدانید که سال 2011 در یکی از شهرهای ژاپن 
زلزلــه و ســونامی رخ داد و دولــت برای اســکان 
مردم از خانه های پیش ســاخته ای اســتفاده کرد 
که در آن هــا آلومینیــم بــه کار رفته بود؛ حــاال همه 
مشــعل ها و تجهیزات زیــادی از المپیــک از بازیافت 

همان آلومینیم ها ساخته شده است.

irna، independent، weforum :منابع

المپیِک دوستدار زمین 
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ناکامی در مسير آرمان بزرگ!
باخت به ميزبان و خداحافظ� تيم مل� واليبال ا�ران با المپي� 
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یحیى، لک را کنار مى گذارد؟

هافبک پرسپولیس لیگ 
قهرمانان را از دست داد
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درخواست مجيد# برا# پاسخ ندادن به $ر# پرسپوليس� ها

دعوت به اخالق مدارى 
در جوالن بداخالقی!

سردار آزمون �ه وارد سال پا�ان� قراردادش 
با زنيت ســن پترزبورگ شده، شا�عات ز�اد� 
دربــاره آ�نــده حرفه ا� اش مطرح اســت و در 
حــال حاضــر از ٢ باشــگاه رم و لور�ــوزن به 
عنــوان اصل� تر�ــن مشــتر�ان و� �اد شــده 
اســت. فابر�تز�و رومانو، خبرنگار سرشــناس 
ا�تاليا�� و �ارشــناس نقل وانتقاالت فوتبال 
لور�ــوزن  �ــه  بــود  داده  خبــر  اخيــرا  اروپــا 
نســبت بــه رم در وضعيــت بهتــر� بــرا� بــه 
خدمــت گرفتــن ا�ــن مهاجــم ا�رانــ� قــرار 
در  نيــز  را  باال�ــ�  ســطح  مذا�ــرات  و  دارد 
ا�ــن رابطــه بــا زنيت داشــته اســت. باشــگاه 
لور�وزن اما جمعه شــب در حســاب �اربر� 
توئيتــر  اجتماعــ�  شــبHه  در  خــود  رســم� 

پســت� منتشــر �ــرد �ــه هــواداران آلمانــ� 
و ا�رانــ� را بــه ا�ــن فHــر انداخت �ــه جذب 
 J�ــن باشــگاه نزد�ســردار آزمــون توســط ا
اســت. در پســت� �ــه ا�ــن باشــگاه منتشــر 
 Aموج� هــا� «بــه زود�»، «حــرف�ــرد از ا�
انگليســ�»، «پيراهن آب�»، «ساعت شــن�» و 
«دو چشــم» اســتفاه شــده بود. ادمين توئيتر 
باشــگاه لور�ــوزن اما روز گذشــته به ســوال 
��H از �اربران ا�ران� را �ه پرســيده بود من 
هنوز متوجه نم�  شوم �ه آن ا�موج� ها برا� 
ســردار آزمون است �ا پيراهن  تيم؟ پاسخ داد 
و اعالم �رد آن پست برا� اعالم پيراهن ها� 
جد�د لور�وزن برا� باز� ها� خارج از خانه 

بوده.

مهد� طارم� پس از ا�ن �ه در حضور ثابت در 
٢ د�دار تدار�ات� اخيرشــان مقابــل ليل و رم 
موفــق به گلزن� نشــده بود، در باز� دوســتانه 
جذاب برابر ليون فرانســه توانست به ا�ن مهم 
برسد و در آستانه شروع ليگ برتر پرتغال انگيزه 
باال� خــود را بــه نما�ش بگذارد. تيــم فوتبال 
پورتو در ادامه مســابقات دوســتانه پيش فصل 
در ورزشــگاه دودراگائــو مقابــل ليون فرانســه 
قرار گرفت �ه پيش از شــروع ا�ن باز� مراسم 
رونما�ــ� از باز�Hنــان فصــل جد�د بــه همراه 
شــماره آن ها انجام شــد �ه مهد� طارم� نيز 
مثل فصل قبل با شــماره ٩ به زمين آمد. پورتو 
در شرا�ط� مسابقه مقابل ليون فرانسه را آغاز 
�ــرد �ه برخالف ٢ د�دار قبــل مهد� طارم� 
را در تر�يــب ابتدا�� نداشــت و �ونسيســائو، 
ســرمرب� ا�ن تيم پس از ا�ن �ه ليون در دقيقه 
٥٤ به گل دوم رسيد و �ار را به تساو� �شاند، 
ســتاره ا�رانــ� خــود را بــه زميــن آورد. پس از 

تغييرات ز�اد توســط �ونسيســائو، هــر ٢ تيم 
دوبــاره �ــJ گل زدنــد تا بــاز� ٣-٣ شــود اما 
در لحظــات پا�ان� مســابقه، پورتو توانســت ٢ 
بــار دروازه ليــون را باز �ند �ه �Hــ� از آن ها را 
طارم� زد. طارم� پس از ا�ن �ه در فصل اخير 
ليگ برتر پرتغال در جا�گاه سوم جدول برتر�ن 
گلزنان ا�ســتاد، در ٢ مســابقه تيم ملــ� ا�ران 
در مرحله مقدماتــ� جام جهان� مقابل بحر�ن 
و �امبــوج گلزنــ� �رده بود �ــه برابر ليون هم 
دوباره �J گل به ثمر رساند. ستاره ا�ران� پورتو 
در دقيقه ٨٤ مسابقه و پس از توپ گير� عال� 
از مدافع ليون و فرصت طلب� خود، با �J ضربه 
فن� دروازه تيم فرانسو� را باز �رد تا به برتر� 
٥-٣ دســت پيدا �نند. تقابل با ليون فرانســه 
آخر�ن مسابقه تدار�ات� پيش فصل برا� �اران 
طارم� بود و تيم فوتبال پورتو �J شــنبه شــب 
هفتــه آ�نده با�د در نخســتين بــاز� ليگ برتر 

پرتغال با بلننسس د�دار �ند.

 پرســپوليس بــا �ســب پيروز� 
بــه  پيــHان  مقابــل  ٢-صفــر 
پنجمين قهرمانــ� متوالــ� رقابت ها� ليگ 
برتر رسيد. سازمان ليگ فوتبال پس از اتمام 
ا�ن د�دار جشــن قهرمان� سرخ پوشــان را در 
ورزشــگاه شــهدا� شــهرقدس برگزار �رد تا 
تمام اعضــا� تيم مدال ها� خــود را در�افت 
�اپيتــان  حســين�،  ســيدجالل  �ننــد. 
سرخ پوشــان در حال� پنجمين جام قهرمان� 
خود در ٥ ســال گذشــته را جشــن گرفت �ه 
�ر�م باقر� حاضر نشد رو� سHو� قهرمان� 
برود. مرب� تيم فوتبال پرسپوليس �ه معموال 
در جشــن ها� قهرمان� قبل� پرسپوليس نيز 
خيلــ� آرام بود ا�ن بــار اصال حاضر نشــد در 
بــرا� گالت در فوتبــال  تيــم  �نــار اعضــا� 
باشــگاه� خوشــحال� �نــد. از قــرار معلــوم 
حامد لJ در جر�ان باز� بارها ســر مدافعان 
تيــم فر�اد م� �شــيد �ــه ا�ن موضــوع باعث 
ناراحتــ� ٢ تــن از مدافعان تيم شــد اما �ر�م 
باقر� با وســاطت خود موضوع را ختم به خير 
�رد. حاال ابعاد جد�د� از ا�ن ماجرا مشخص 
شــده و از قــرار معلــوم مربــ� دروازه بان ها� 
 Jپرســپوليس در بيــن ٢ نيمه نيــز از حامد ل
م� خواهــد تا با آرامش بيشــتر� �ار را ادامه 
دهد. با ا�ن حال حامد لJ در نيمه دوم نيز با 
فر�ادهــا و تنش ها� خود حــواس مدافعان را 
پرت �رد تا �ر�م باقر� به او تذ�ر جد� دهد 
اما دروازه بان پرســپوليس در اقدام� عجيب 

وا�نش مناســب� بــه صحبت هــا� مرب� تيم 
نشــان نداد تا عصبانيت شد�د �ر�م باقر� را 
بــه همراه داشــته باشــد. باقر� پــس از اتمام 
مســابقه بــا تاخيــر در رختHــن تيــم حاضــر و 
سپس از جمع سرخ ها خارج شد و ورزشگاه را 
تــرp �رد تــا ا�نگونــه غا�ب جشــن قهرمان� 
پرســپوليس شــود. روز گذشــته بعــد از علن� 
شدن ا�ن اختالفات �ر�م باقر� سع� �رد با 
�ــJ مصاحبــه بــه قائلــه خاتمــه دهــد. مرب� 
خصــوص  ا�ــن  در  پرسپوليســ� ها  محبــوب 
گفت: «بعد از باز� با پيHان مسائل� به وجود 
آمد �ه باعث ا�جاد جو� عجيب شــد. من هم 
مثــل همــه پرسپوليســ� ها از ا�ــن قهرمانــ� 
خوشــحالم و بــدون هيــچ حاشــيه ا� در �نار 
ســا�ر اعضــا� تيــم داخــل رختHــن جشــن 
گرفتيــم. اگــر مــن در جر�ــان جشــن حاضر 
نبــودم دليــل نم�  شــود �ــه بگو�ند از �ســ� 
دلخور� دارم. هر اتفاق� هم بوده همان شب 
ختم به خير شد و از هيچ �س ناراحت� ندارم. 
اصل �ار برا� همه ما ثبت �J قهرمان� د�گر 
در تار�خ باشــگاه پرسپوليس بوده و االن زمان 
جشــن و شــاد� اســت نه ا�ن �ــه بخواهيم به 
مســائل حاشــيه ا� بپرداز�ــم. اتفــاق خوب و 
مهم� برا� باشــگاه پرسپوليس رقم خورده و 
تمــام حواســمان با�ــد بــه شــاد� قهرمان� و 
موفقيت هــا� آ�نــده باشــد.» هرچنــد باقر� 
ســع� �رده با ا�ن مصاحبه جو را آرام �ند اما 
 Jبر �س� پوشيده نيست �ه حواش� حامد ل

در فصل� �ه پشت سر گذاشتيم حساب� �ادر 
فنــ� ســرخ ها را عصبان� �رده اســت. �حي� 
گل محمد� بارها گفته �ه حاشــيه را دشــمن 
برانHــو �ــه  و مثــل  تيمــش م� دانــد  اصلــ� 
ســتارگان� همچــون رضا�يــان و مســلمان را 
�نار گذاشــت، برا� حفظ آرامــش و دور� از 
حاشــيه هيچ ابا�� از �نار گذاشتن ستارگان 
تيمــش نــدارد. لJ در پرســپوليس تــا همين 
روزهــا�  ماشين ســاز�  بــا  بــاز�  از  قبــل 
ب� حاشيه ا� داشت ول� اتفاقات تبر�ز دوباره 
پرحاشــيه  دروازه بــان  همــان  شــبيه  را   Jلــ
سال ها� گذشته �رد و نشان داد حاشيه ها� 
مختلــw همچنــان در �ار ا�ــن باز�Hــن وجود 
دارد. حــاال درگير� با �ر�م باقر� هم اتفاق� 
اســت �ه قطعا بــا وا�نــش هــواداران روبه رو 
خواهد شد چون به  نوع� باقر� �J خط قرمز 
 Jبرا� پرسپوليســ� ها محســوب م� شود. ل
پيــش از ا�ن هم جا�ــگاه چنــدان محHم� در 
هفته هــا�  در  حتــ�  و  نداشــت  پرســپوليس 
گذشــته در اخبار� غيررســم� آمــده بود �ه 
 Jــ� جســت وجو�  در  پرسپوليســ� ها 
دروازه بــان بزرگ و مطمئن بــرا� فصل آ�نده 
هستند. حاال با�د ببينيم �ه آ�ا اتفاقات جشن 
قهرمانــ�، �حيــ� گل محمــد� و �ادر فنــ� 
 J� و جذب Jسرخ ها را برا� �نار گذاشتن ل
 J� ه باHن�ا ا�د مجاب م� �ند �دروازه بان جد
جلســه و شــا�د جر�مه انضباط� با ا�ن مسئله 

برخورد �نند!

مهاجــم مل� پــوش تيــم فوتبــال اســتقالل با 
حضــور در ٢٨ بــاز� و تاثيرگذار� مســتقيم 
تاثيرگذارتر�ــن  و  پر�ارتر�ــن  گل،   ١٦ رو� 
باز�Hــن فصل آب� پوشــان اســت؛ باز�Hن� �ه 
احتمــال جدا�ــ� اش از ا�ن تيم وجــود دارد. 
تيــم فوتبال اســتقالل در حال� فصل بيســتم 
ليگ برتر را به پا�ان رساند �ه با ٥٦ امتياز در 
رده ســوم قرار گرفت. آب� پوشان �ه فصل� پر 
فرازونشيب� را پشت سر گذاشتند و سرانجام 
نيــز با قــرار گرفتــن در رده ســوم بــه �ار خود 
پا�ان دادنــد، در ٣٠ باز� خــود در ا�ن فصل 
از ٢٩ باز�Hــن اســتفاده �ردنــد. در بين ٢٩ 
باز�Hن� �ه با پيراهن اســتقالل در ا�ن فصل 

از رقابت هــا� ليــگ برتــر بــه ميــدان رفتند، 
مهد� قا�د� با حضور در ٢٨ باز� و ٢٣٦١ 
دقيقــه حضور در ميــدان، پر�ارتر�ــن باز�Hن 
ا�ــن فصل آب� ها بــود. ا�ن باز�Hــن مل� پوش 
همچنيــن بــا ٧ گل، ٧ پــاس گل و �ســب ٢ 
پنالتــ� منجــر بــه گل، تاثيرگذارتر�ن باز�Hن 
ا�ــن تيم در فــاز تهاجمــ� بود و بــه تنها�� در 
١٦ گل ا�ــن فصل آب� پوشــان تاثير مســتقيم 
داشــت. قا�ــد� در ا�ن فصل تنهــا در ٢ باز� 
اصال به ميدان نرفت. او �J بار باز� نيم فصل 
دوم تيمــش مقابل پيHان را از دســت داد و بار 
د�گــر در هفتــه بيســت ونهم مقابــل نســاج� 
بــه ميــدان نرفت و بــه جز آن در هــر ٢٨ باز� 

تيمش حضور داشت. ا�ن مهاجم در ٢٦ باز� 
از ٢٨ باز� �ه بــه زمين رفت در تر�يب ثابت 
قــرار گرفت و تنها در ٢ باز� به عنوان باز�Hن 
جانشين به ميدان رفت. قا�د� در ٥ باز� هم 
قبل از به صدا درآمدن سوت پا�ان تعو�ض شد 
و جــا� خود را به باز�Hن د�گــر� داد و به جز 
آن در ســا�ر د�دارها به طــور �امل باز� �رد. 
قا�ــد� در حال� ا�ن عملHــرد را از خود به جا 
گذاشــته �ه صحبت ها�ــ� مبن� بــر احتمال 
جدا�ــ� اش از اســتقالل و رفتــن به خــارج از 
�شــور مطرح شــده اما هنوز پيشــنهاد رسم� 
برا� ا�ن باز�Hن از ســو� باشــگاه اســتقالل 

تا�يد نشده است.

سردار آزمون به لورکوزن؛ فعال  منتفی

طارمی با گل به استقبال فصل جدید رفت

یحيی دروازه بان جنجالی را کنار می گذارد؟

جاى خالی باشوى کوچک؛ دغدغه بزرگ فرهاد

فروغ� با لباس $ادر درمان حامد ل� و ادامه جنجال و حاشيه
به ا�ران بازگشت 

عذرخواهی ورزشکار کره اى از 
مرد طالیی ایران

�ره جنوبــ�  ورزشــHار  اظهــارات  در پــ� 
عليــه عضو�ــت جــواد فروغــ� مــدال آور 
نظامــ�  نهادهــا�  از  �Hــ�  در  ا�رانــ� 
ا�ــران �ــه از رو� ب� اطالعــ� و تبليغات 
رســانه ها� معاند انجام گرد�د، ســفارت 
ا�ــران در ســئول بــا انتشــار بيانيــه ا� به 
ا�ن اظهارات وا�نش نشــان داد. سفارت 
ا�ــران از ورزشــHاران ســا�ر �شــورها� 
جهان بــه و�ژه ورزشــHاران �ــره جنوب� 
درخواســت �ــرد ضمن پرهيــز از ورود به 
مســائل شــخص�، به احساســات و غرور 
ملــ� مــردم ا�ــران احتــرام گذاشــته و از 
اتهام زن� ناروا، غيراخالق� و غير ورزش� 
 Jند. �ميته ملــ� المپي�خــوددار� نما
ا�ــران نيــز بــا ارســال نامــه ا� رســم�، 
نســبت به اظهارات توهين آميــز تيرانداز 
�ره ا� اعتراض �رد و خواســتار پيگير� 
 Jو برخــورد �ميتــه بين المللــ� المپيــ
در  پ� ا�ن اظهارات نادرســت شد. پس از 
پيگير� ها بعمل آمده، نشر�ه جونگ آنگ 
ا�لبو چاپ ســئول نوشــت: «جين جونگ 
او، ورزشــHار �ره ا� گفته �ه من به خاطر 
ا�جــاد جنجال بــا اظهارات نامناســب در 
حيــن مصاحبه با �J شــر�ت رســانه ا� 
هنگام بازگشت به �ره جنوب� در فرودگاه 
ا�نچئون عذرخواه� م� �نم. من عميقا 
بــر ا�ــن واقعيــت تا�يــد م� �نــم �ــه در 
بررســ� واقعيت ها پــس از شــنيدن تنها 
آنچه در رســانه ها گزارش شــده بود، فHر 
نHــردم  و اظهارات بحث برانگيز� را بيان 
�ــردم. من نيــز در گذشــته از مقاله ها� 
غلــط �ــا تحر�ــw شــده و اظهارنظرهــا� 
بدخواهانه رنج برده ام، بنابرا�ن عميقا از 
درد� �ه با�د جواد فروغ� متحمل شود 
آگاه هســتم. در آ�نــده بيشــتر در گفتار و 
عمل خــود دقــت خواهم �ــرد.»  گفتن� 
اســت، جينJ او بيانيه عذرخواه� خود 
بابت اعتراضات توهين آميز و خالف واقع 
خود را در شــبHه ها� اجتماع� خود نيز 
به اشتراp گذاشته اســت. گفتن� است 
فروغ� د�روز درحال� وارد ا�ران شــد �ه 
لباس پرســتار� برتن داشت و گروه� از 
پرســتاران �شــور نيز با اهدا� گل از و� 
و د�گــر ورزشــHاران بازگشــت� بــه ا�ران 

استقبال �ردند.

فرشيد اسماعيلی غایب نيمه نهایی
فرشيد اسماعيل� �ه چند هفته ا� است با پشت سر گذاشتن مصدوميت و رسيدن به شرا�ط آرمان� 
در تر�يب استقالل به ميدان م� رود، دوباره دچار مصدوميت شد. اسماعيل� در تمر�ن روز گذشته 
اســتقالل دچار آســيب د�دگ� شــد و با توجه به معا�نات انجام شــده رو� پا� مصدومش نم�  تواند 
آب� ها را در باز� با گل گهر همراه� �ند. استقالل روز ١٣ مردادماه در نيمه نها�� جام حذف� باز� 
حساســ� با شــاگردان امير قلعه نو�� دارد و ب� ترد�د مصدوميت اســماعيل� �J بدشانســ� بزرگ 
برا� فرهاد مجيد� و اســتقالل� ها محسوب م� شــود. از آنجا�� �ه اسماعيل� در تر�يب استقالل 
�J مهره موثر محســوب م� شــود،  غيبت او دســت فرهاد مجيد� را در خط هافبJ م� بندد و حاال 
با�د منتظر ماند و د�د در غياب او، ســرمرب� اســتقالل از �دام باز�Hن در تر�يب خود مقابل گل گهر 

استفاده م� �ند.

وزن $ش� صبحگاه� عامل ش3ست فرنگ� $ار $شورمان

فروغى با لباس کادر درمان 
به ایران بازگشت

دروازه بان جنجال�  و ادامه حاشيه ساز#
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مدیر کل ورزش و جوانان استان: حميداوى 
اختيار پدیده را واگذار کند

«از  گفــت:  خراســان رضو�    جوانــان  ورزش و  مد�ــر �ل 
م� �نــم  دعــوت  پد�ده (شــهرخودرو)  مالــ%  حميــداو� 
درصورت داشــتن توان مال� برا� ســرما�ه  گذار� مجدد 
پــا� �ار بيا�ــد و اگر ام6ان ســرما�ه گذار� برا�ش ميســر 
نيســت ، اختيار تيم را به اســتان واگذار �ند تــا امورات آن 
�ــه �ــ% باشــگاه مردم� اســت ، پيگيــر� و انجام شــود.» 
فــرزاد فتاحــ� در گفت وگو بــا فارس افــزود: «بــا توجه به 
عــدم حما�ــت مالــ� مالــ% شــهرخودرو مم6ن بــود ، ا�ن 
تيم از هم بپاشــد و تنها ســهميه خراســان رضو� از دست 
بــرود ، اما برا� بقا� ا�ــن تيم در ليگ برتر و حفظ شــا�له 
ا�ن باشــگاه تالش ها� ز�اد� صــورت گرفت �ه جا دارد، 
از تمام� �ســان� �ه �م% �ردند تا پد�ده مسابقات خود 
را بــا آرامش ســپر� و امتيازات و نتا�ــج خوب� بگيرد و �ار 
خود را با �ســب رتبه ت% رقم� پا�ان دهد، تقد�ر و تشــ6ر 
�نم .» و� اظهار �رد: «مســابقات ليگ برتر فوتبال با تمام 
فــراز و نشــيب ها� خود بــه پا�ان رســيد �ه بــرا� نما�نده 
خراســان رضو� با اتفاقات تلخ وشير�ن� همراه بود. همه  
طرفداران، عالقه  مندان و ورزش  دوستان خراسان� پيگير 
سروســامان گرفتن وضعيت ا�ن تيم بودند؛ چرا�ه ا�ن تيم 
 �در نيمه راه با شــرا�ط بســيار سخت� مواجه شــد.» فتاح
ضمــن ســپاس از همــه �م% هــا و همدل�  هــا� صــورت 
گرفته توســط مســئوالن، تصر�ح �رد: «با�د از تالش ها� 
ســيد مهد� رحمتــ� �ــه هــم در بحــث مربيگــر� و هــم 
مد�ر�ت تيم زحمات فراوان� �شيده ، تقد�ر و تش6ر �رد.»

٧ فوتباليست در تيم ملی بانوان 
 �اردو� تيــم مل� فوتبال بانوان ز�ر ٢٣ســال در مر�ز مل
 �فوتبال آغاز شــده �ه در ا�ن دوره ٧ فوتباليست خراسان
هم حضــور دارند. در بين باز�6نان دعوت شــده به اردو� 
تيم ملــ� ،  مهد�ه محمدزاده، ســارا د�دار، مر�م ســليمان 
 � پور، �يميا �اف�، مطهره دانش آموز، نســترن محمدخان

و فاطمه سرورزاده باز�6نان خراسان� هستند.

رئيس هيئت سوارکارى: حکمی براى مربی 
سوارکارى صادر نشد

رئيــس هيئــت ســوار�ار� خراســان رضو� در خصــوص 
شــا�عه تخلــe مربــوط بــه �ــ% مربــ� ســوار�ار� گفت: 
«هنوز حقا�ق ا�ن موضوع روشــن نشــده ، اما اگر شا�عات 
ثابت شــود، ا�ــن مرب� ســوار�ار� �نار گذاشــته  خواهد 
شــد.» محمدرضا عبــاس زادگان افــزود: «به واســطه ا�ن 
�ه چنين مســائل� با آبــرو� افراد ارتباط مســتقيم دارد، 
ترجيــح م� دهم تا شــفاف شــدن �امل ماجــرا اظهار نظر 
خاص� ن6نم.» و� مدع� شد: «هنوز چيز� در ا�ن رابطه 
ثابت نشده  اســت. به همراه مسئوالن و حراست اداره �ل 
ورزش  وجوانــان خراســان رضــو� پيگيــر ا�ــن موضــوع 
 �هســتيم تا حقا�ق روشن شــود. هنوز مح6مه  و دادگاه
برگزار نشــده �ــه ا�ن موضوع ثابت شــود. اگر ثابت شــد، 
بــا ذ�ــر تمــام جز�يــات اطالع رســان� خواهيــم  �ــرد.» 
عباس  زادگان در خصوص شــرا�ط فعل�  مدع� شــد: «در 
حال حاضر دســتور داد�م ا�ن فرد هيچ فعاليت� نداشــته 
 �باشد تا مسئله روشن شود. اگر ا�ن موضوع ثابت و ح6م
صــادر شــود، ا�ــن فــرد از انجام هرگونــه فعاليــت محروم 
و از هيئــت اســتان بر�نــار خواهد شــد.» و� با اشــاره به 
اقدامات انجام شده در زمينه اســتعداد�اب� تصر�ح �رد: 
«در ٢ مــاه اخير به ١٥ شهرســتان� �ه هيئت ســوار�ار� 
فعــال دارنــد، ســفر  و ام6انــات آنــان را ارز�ابــ� �ــرده  و 
جوانان� �ه فعاليت دارند را به مسابقات دعوت �رده ا�م. 
ام6انات قابل توجه� در زمينه �ورس اســب دوان� دار�م 
و به پيشــرفت ا�ن بخش از ســوار�ار� خوشــبين هستم. 
حداقل ١٠٠ راس اســب برا� رشته اســب دوان� دار�م و 
م� توانيم برا� آغاز مســابقات از اســب ها� داخل استان 
استفاده �نيم.» عباس زادگان افزود: «تمر�ز هيئت صرفا 
رو� قهرمانان و افراد دارا� ســطح باال نيســت. در بخش 
پرش در ســال گذشته حدود ١٤ مســابقه برگزار �رد�م و 
حضور ســوار�اران� از رده ها� سن� نونهاالن و نوجوانان 
 �و مبتد�ان را در دســتور �ار قرار داد�م تا با اســتعداد�اب
در ا�ن بخش بتوانيم افراد مســتعد در خراســان رضو� را 

معرف� �رده و پرورش دهيم.»

 � خراســان رضو� از د�رباز در عرصه داور� فوتبال پيشتاز بوده و زمان
با بيشــتر�ن داوران بين الملل� ، جا�گاه خوب� در ســطح �شور داشت. 
داور و �مــ% داوران مطــرح و خوبــ� همچون محســن تر��، محســن 
قهرمان�، حســن �امران� فر و رضا ســخندان و قبل تــر افراد� همچون 
جواد تق� پور ، محســن فر�مان� و ... داشــتيم �ه ا�نون از دنيا� داور� 
 �خداحافظ� �رده و �ا بازنشســته شــده اند. البته داور� اســتان در ط
 �چند ســال اخير نيز بــا افت ز�اد� همــراه بوده و پشتوانه ســاز� خوب
 �برا� قد�م� ها صورت نگرفته اســت. تا حــد� �ه االن داور بين الملل
ندار�ــم. هر چند  در ط� چند ســال اخيــر اقدامات خوب� بــرا� داوران 
جــوان صــورت گرفته  �ــه نياز بــه زمــان دارد تا در ســطح ملــ� و باالتر 
بدرخشــند. در حال حاضــر فقــط ٢ داور از خراســان رضــو� در ســطح 
ليگ برتر ســوت م� زنند. ســيد مهد� مرجان زاده و مرتض� منصور�ان 
از داوران� هســتند �ه چند�ن ســال است ســابقه حضور در رقابت  ها� 
ليــگ برتــر را دارند و اگر ا�ن ٢ نفر بازنشســته شــوند، د�گــر داور� در 
ســطح باال� فوتبــال ا�ران ندار�م. بــه بهانه اتمام مســابقات ليگ برتر ، 
گفت وگو�� با مرتض� منصور�ان داور جوان ليگ برتر� داشتيم �ه در 

ادامه تقد�م م� شود.
 قضاوت  ٩باز
 در ليگ برتر 

منصور�ــان �ــه ا�نون ٣٠ ســال از بهار عمرش ســپر� شــده ، از ســال 
١٣٨٦ وارد عرصــه داور� شــد و بــه مرور تا ســطح مل� پيــش رفت. او 
بــا عمل6ــرد قابل قبول� �ه داشــت ، ســال گذشــته �اند�ــدا� ورود به 
 �ليســت بين الملل� بــود و در تمام �الس  ها� الزم مورد نظر ا� اف ســ
هم شر�ت �رد ، اما متاســفانه با وجود شا�ستگ� الزم ، نامش از ليست 
�نار گذاشــته شــد. البته هيــچ گاه از انگيزه  ها� او �م نشــد و به �ارش 
ادامــه داد، به طور� �ــه در فصل جــار� ليگ برتــر، قضاوت ها� قابل 
قبولــ� را بــه نما�ــش گذاشــت و خــودش از عمل6ردش رضا�ــت �امل  
دارد. و� دربــاره قضاوت ها�ــ� �ه در بيســتمين دوره رقابت  ها� ليگ  
برتر داشــت، م� گو�د: «خوشــبختانه باز�  ها� خيل� خوب� را قضاوت 
�ردم و مشــ6ل� خاص� نداشــتم. در ليگ برتر بيســتم حدود ٩ باز� را 
قضــاوت �ردم  �ه بيشــتر با همراه� داوران همشــهر� خوبم همچون 
ســخندان و مهاجر ســوت زدم و اتفــاق خاص� هم در باز� ها نداشــتيم 
و به خوبــ� باز� ها را مد�ر�ــت �رد�م.» منصور�ان م� افزا�د: «انســان 
جا�ز الخطا ســت و قطعــا اشــتباهات� در برخــ� از باز� ها داشــتيم ، اما 
در مجمــوع از عمل6ــرد خــودم رضا�ــت �امــل  دارم. هر چنــد  بــزرگان 
داور� با�د ما را مورد ارز�اب� قرار دهند. اما خدا را شــ6ر قبل از شــروع 
مسابقات ، آزمون  ها� خوب� را پشت سر گذاشتيم و در تمام �الس  ها� 
مدنظــر ا� اف ســ� هم شــر�ت �ــرده بود�م و خيلــ� خوب بــود.» و� 
همچنيــن درباره قضاوت ها�� �ه در باز�  ها� ليگ دســته �% �شــور 
داشــت، م� افزا�د: «در مســابقات ليگ آزادگان هم توانستم ٨ باز� را 
قضاوت �نم. بخصوص باز�  ها� هفته  ها� پا�ان� �ه با حساسيت  ها� 
 �خاصــ� همراه بــود. ول� خوشــبختانه با همــراه د�گر داوران مشــ6ل
خاصــ� در باز�  ها� ا�ن ســطح نداشــتيم. باز�  ها� ليگ دســته �% 

نسبت به سال  ها� گذشته خيل� متفاوت تر شده و نظارت ها هم بيشتر 
شــده اســت. البته هر چه ســطح مســابقات پا�ين تــر م� آ�د، بــه مراتب 

شرا�ط هم سخت تر م� شود.» 
 باز
 حساس ليگ 

ا�ــن داور جــوان دربــاره مهم تر�ن بــاز� �ه امســال ســوت زده ، اظهار 
م� دارد: «به نظرم مهم تر�ن باز� �ه از حساســيت بيشــتر� برخوردار 
بــود و توانســتيم عمل6رد خوبــ� هم از خود بــه نما�ــش بگذار�م، باز� 
اســتقالل – ســا�پا بود �ه در هفته  ها� پا�ان� انجام شــد و خوشبختانه 
 �مشــ6ل� خاص� پيش نيامد و بــه خوب� باز� را مد�ر�ــت �رد�م. حت
فر�ــدون اصفهانيان هم ناظر بــاز� بود.» و� اضافه م� �ند: «هميشــه 
 �ســع� م� �نم قبل از هر بــاز� از بزرگان داور� مشــورت بگيرم. حت
پس از باز� هم بدنبال ا�ن هســتم تا بازخورد  ها� داور� را جو�ا شوم . 
هميشــه بدنبــال رفع ضعe  هــا� داور� هســتم و ا�ن �ــه بتوانم جواب 
اعتمــاد� �ه بزرگان داور� به من �ردند،  بدهم .» منصور�ان در پاســخ 
به ا�ن سوال �ه آ�ا امسال بحث رشوه و ا�ن چنين موارد هم مطرح بوده ، 
خاطر نشــان �رد: «تا�نون  چنيــن موضوعات� را نشــنيده ام و ند�ده ام. 
هر چند  مــوارد� را فقط در فضا� مجاز� شــنيده ام. اما نه تنها خودم، 
بل6ه د�گر دوستانم نيز به چنين موارد� برخورد ن6رده ا�م. همه داوران 
سع� م� �نند �ه بهتر�ن قضاوت را انجام دهند. برا� هر داور� آبرو و 

اعتبار خيل� مهم است.»
 انتقاد از حقوق داوران 

منصور�ــان دربــاره ا�ن �ــه آ�ــا هنــوز حقــوق داوران هــم پا�ين اســت، 
تصر�ح م� �ند: «مشــ6ل پا�ين بودن حقوق داوران، هنوز پابرجا ست و 
اميدوار�م با تغييرات� �ه در بدنه فدراسيون فوتبال ش6ل گرفته، شاهد 
اتفاقات خوب� در ا�ن زمينه باشــيم. با�د همسان ســاز� بين باز�6نان ، 
�ادر فن� و داوران از نظر حقوق وجود داشــته باشــد. در بحث پرداخت 
حقوق مربيان هم مشــ6الت� وجود دارد �ه ان شاا... برطرف م� شود.»  
و� همچنيــن درباره بحث ورود به ليســت داوران بين الملل� م� گو�د: 
 �«خوشــبختانه من در تمام �الس ها و آ�ادم� داوران ز�ر نظر ا� اف س
شــر�ت م� �نــم. ســال گذشــته قســمت نبــود �ــه در ليســت داوران 
بين الملل� قرار بگيرم. اما امســال هم تمام ســع� و تــالش خود را ب6ار 
م� گيرم تا در ليســت �اند�داها� داوران بين الملل� قرار بگيرم. البته 
بســتگ� به شــرا�ط دارد �ه با�د د�د چگونه پيش مــ� رود.» منصور�ان 
همچنين درباره روند رشد و پيشــرفت داوران خراسان� م� افزا�د: «در 
ط� ٢ ســال اخير با توجه به و�روس �رونا ، شرا�ط سخت تر شده است. 
 �اما مســئوالن هيئت فوتبــال و �ميته داوران در ا�ــن زمينه تالش ها�
انجــام داده اند �ــه در آ�نــده داور� م� توانــد تاثير گذار باشــد. داور� 
استان پست� و بلند� ها�� داشته ، اما آ�نده درخشان� خواهد داشت.» 
ا�ن داور خراســان� در پا�ان سخنان خود م� افزا�د: «از تمام �سان�  �ه 
در ا�ن مســير به من �م% �ردند، بخصوص از همســرم ، مد�ران هيئت 
فوتبال ، �ميته داوران و همچنين مد�ران آب و فاضالب استان �ه باعث 

شدند تا با خيال راحت تر به قضاوت ها�م بپردازم، تش6ر م� �نم.»

منصوریان در اندیشه بين المللی شدن
گفت وگو با داور خراسانى که  9 بازى لیگ  بیستم را سوت زد اخبار خراسان

على ترابى

مربــ� تيــم فوتبال پد�ــده   گفــت: «�يفيت ليگ 
برتر بيســتم پا�ين  تر از حد تصور بود و تنها نقطه 
قــوت ا�ــن دوره از رقابت ها، معرفــ� باز�6نان و 
مربيــان جوان بــود.» وحيد فاضلــ� در خصوص 
 �شــرا�ط ليگ بيســتم افــزود: «ليگ پر نوســان
داشتيم. به دليل عدم حضور باز�6نان و مربيان 
خارج�، شاهد �% ليگ تقر�با بوم� بود�م، اما 
هميــن ليگ هــم برآ�ند و نتيجه خوب� داشــت. 
بــه همــراه مربيــان ا�رانــ� توانســتيم در ليــگ 
قهرمانان آســيا نتيجه �سب �نيم. �يفيت ليگ 
 بيســتم پا�ين تر از حد تصور بود، اما خروج� آن 
برا� آ�نده ا�ــران خوب بود و باز�6نان و مربيان 
جــوان ز�اد� مطرح شــدند �ــه قطعــا در آ�نده 
 �بــه فوتبال ا�ران �مــ% خواهند �ــرد.» فتاح
در خصوص شا�عه پيشــنهاد باشگاه استقالل به 
مهد� رحمت� برا� جانشــين� فرهاد مجيد� 
اظهار �ــرد: «مهد� رحمت� با پد�ده قرارداد ٢ 
ساله دارد و تيم� �ه او را بخواهد با�د با باشگاه 
مذا�ــره �نــد. اعضــا� �ادرفن� نيز بــا مهد� 

رحمت� نشســت� برا� شــرا�ط حضورشــان در 
 �فصــل آتــ� خواهند داشــت، اما هنــوز صحبت
در ا�ــن خصــوص نشــده اســت.» و� در ادامــه 
خاطر نشــان �ــرد: «از باز�6نــان تشــ6ر م� �نم 
و اميــدوارم در ســال ها� آ�نــده بــه پد�ــده در 
خراســان رضو� توجه بيشتر� شــود تا همانند 
ســال گذشــته پد�ده جزو مدعيان اصل� �سب 
ســهميه و حت� قهرمان� باشــد؛ چرا �ه مشهد و 
ا�ــن تيم ظرفيت چنين شــرا�ط� را دارد.  فصل 
سخت� را پشت  ســر گذاشتيم. با �م% مد�ر�ت 
باشگاه، مهد� رحمت� و تالش و صبر باز�6نان 
توانســتيم ، امتيازات خوب� جمــع  �رده و فصل 
 �نســبتا ا�ده آلــ� را به پا�ــان برســانيم.» فاضل
ادامــه داد: «محمد جــواد �يــا �ــ% دروازه بــان 
١٨ ســاله را مقابل فوالد آسيا�� باز� داد�م �ه 
عمل6رد خوب� داشــت. اميدوارم بستر� فراهم 
 �شــود تا باز�6نان جوان، بدون ا�ن �ه رو� مرب
فشــار� باشــد، به ميــدان برونــد تا بــرا� آ�نده 

فوتبال ا�ران سرما�ه  گذار� �نيم.» 

حســن تفتيان، دونده ســرعت� �شــورمان �ه در 
رقابت ها� المپي% با بدشانســ� رو به رو شــد و از 
رســيدن بــه نيمه نها�� بازماند، گفــت: «تمر�نات 
خوبــ� داشــتم امــا ٢٠ روز قبل از اعــزام به تو�يو 
بــه �رونا مبتال شــدم و ا�ن مســئله رو� عمل6ردم 
تاثيــر منف� گذاشــت.» و� افــزود: «٢٠ روز قبل 
از ســفر به تو�يو، با برگشــت  از فرانســه به ا�ران، 
�% فاجعه برا�ــم رخ داد. �رونا گرفتم و به همين  
دليل ٢ هفته تمر�ن ن6ــردم و تحت درمان بودم . 
ماده ١٠٠ متر هم خيل� حســاس است. من فصل 
خيلــ� خوب� داشــتم ، همه چيز را بــرا� المپي% 
هماهنــگ �ــرده بــودم، ولــ� متاســفانه وقت� از 
فرانســه بــه ا�ران برگشــتم، مبتال به �رونا شــدم. 
البته �م% ها� پزشــ% خيل� به من �م% �رد، 
 �تا به مســابقات برسم، اما نداشــتن تمر�ن و حت
�رونا هــم خيل� بدنم را ضعيe �ــرد و قطعا رو� 
عمل6ردم تاثير منف� گذاشــت.» � ادامه داد: «با 
 �ا�ن حال خــودم حس م� �نــم دو� خيل� خوب
زدم و قطعــا انتظــار داشــتم بــا ر�ورد ١٠ ثانيــه و 

١٩ صــدم ثانيــه بــه نيمه نها�ــ� صعــود �نــم، اما 
مسئوالن برگزار� �ســان� �ه با ر�ورد به مرحله 
بعد رســيده بودند را �ــم �ردند، بــه همين دليل 
اســم من بين ٢٤ نفر برتر  ١٠٠ متر هســت، اما به 
 ،�نيمه نها�� نرســيدم. » دونده ١٠٠ متر المپي6
نرفتنــش به مرحلــه نيمه نها�ــ� را خواســت خدا 
 �دانســت و افــزود: «برا� ا�ــن نتيجه هيــچ دليل
روزهــا�  در  تمــام  ٢ ســال  بيــاورم.  نم� توانــم 
ســخت �رونا�� ســفر م� �ردم، مبتال نشدم، اما 
دقيقا ٢٠ روز قبل از ســفر به تو�يو مبتال شــدم.» 
تفتيان با بيان ا�ــن  موضوع �ه  در دومين المپي% 
هم دســتش خالــ� مانــده ناراحت اســت ، گفت: 
«همه چيــز عال�  بود و من خيلــ� آماده بودم. من 
همه ا�ن فصل را تمر�ــن م� �ردم برا� المپي%. 
هيچ مسابقه ا� را صد درصد آماده نرفتم،  چرا �ه 
هدفــم خيلــ� بزرگ تر بــود. وقت� اهــداف بزرگ 
را م� خواهــ�، با�د �% ســر� چيزها را از دســت 
بده�، ولــ� من ا�ن جا هم �م شــانس بودم و هم 

قسمت نبود.» 

تفتیان : خیلى بدشانس بودم  مربى پدیده : کیفیت لیگ برتر پایین  بود
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یزدانی: نباید هيچ حریفی را دست کم گرفت
حســن �زدان�، مل� پــوش وزن ٨٦ �يلوگــرم �شــت� آزاد ا�ران پس 
از رســيدن به تو�يو، در مــورد آغاز رقابت ها% �شــت� آزاد المپي! و 
وضعيت حر�فانش گفت: «قطعا �سان� �ه در المپي! حضور دارند از 
آمادگ� باال�� برخوردار هستند و نبا�د هيچ �دام را دست �م گرفت.»

دیدار صالحی اميرى با باخ در المپيک
رضا صالح� امير% با توماس باخ رئيس �ميته بين الملل� المپي! 
د�ــدار و گفت وگــو �ــرد و �! فرش ا�رانــ� و نمونه دست ســاز جام 
ارجــان را به رئيــس IOC اهدا �ــرد. در ا�ن د�دار باخ بــا حما�ت از 
برنامه ها% ا�ران گفت: «از برنامه ها% تان در مســتند ساز%، ا�جاد 
مــوزه و راه انداز% تار�خ شــفاه� قطعا حما�ت م� �نيــم. برا% ا�ن 
موارد �ه بخشــ� از جنبش المپي! اســت، بودجه دار�م و مطابق با 

پيشرفت برنامه حما�ت خواهيم �رد.»

اللوویچ: تمام دنيا سوریان را می شناسند
نشســت خبر% ننــاد اللوو�چ رئيــس اتحاد�ه جهان� �شــت� د�روز 
برگزار شــد. او در وا�نش به رقابت حميد سور�ان برا% عضو�ت در 
هيئت رئيسه ا�ن اتحاد�ه هم گفت: «همه دنيا سور�ان را م� شناسند 
اما همه او را به عنوان �! قهرمان م� شناســند و حاال سور�ان با�د 
خــود را به عنوان �! شــخصيت مد�ر�تــ� به همه معرفــ� �ند. از 
ا�ن جا به بعد بر عهده خودش است �ه ارتباط بگيرد و با همه اعضا�� 

�ه قرار است به او را% بدهند، در تماس باشد.»

قرعه سخت کشتی در روز دوم
محمدعلــ� گرا�ــ� در وزن ٧٧ �يلوگرم و محمدهاد% ســارو% در 
وزن ٩٧ �يلوگــرم فرنگــ� �اران �شــورمان در روز دوم مســابقات 
هستند �ه با قرعه ا% سخت روبه رو شــده اند. محمدعل� گرا�� در 
دور نخســت بــا پنا فلــورس از �وبا مصــاف م� دهــد. و% در صورت 
پيروز% در ا�ن د�دار به مصاف برنده �شت� استارچو�چ از �رواس� 
و ســا�نيان از بلغارســتان خواهد رفت. محمدهاد% سارو% هم در 
رقابت  هــا% وزن ٩٧ �يلوگــرم ابتدا با جيمال�ــن از الجزا�ر مصاف 
خواهد داد و در صورت پيروز% با برنده �شت� ميلنوف از بلغارستان 

و چنگ ا�لد�م از تر�يه مبارزه م� �ند.

اخبار

محمد پناهى فرد
خبرنگار اعزامى خراسان به توکیو

وزن کشی صبحگاهی عامل شکست فرنگی کار کشورمان

کسی حذف نجاتی را باور نداشت
تنها شــانس مــدال �اروان ا�ــران در روز 
فرنگــ�  �شــت�  رقابت هــا%  نخســت 
باز% ها% المپيــ! درحالــ� از گردونه 
مسابقات حذف شــد �ه �متر�ن �س� 
ا�ن حذف را باور داشــت. برا% تماشا% 
 ٦٠ وزن  در  نجاتــ�  عليرضــا  �شــت� 
�يلوگرم، ســالن  ما�و هار% مسه  تو�يو 
چند تماشــاچ� و�ــژه ا�ران� داشــت. از 
ســيدرضا صالح� اميــر% و �يــbاووس 
سعيد% رئيس و دبير �ميته  مل� المپي! 
گرفتــه تا مهد% عل� نــژاد و عبدالحميد 
احمد% معاونان وزارت ورزش و جوانان. 
شا�ســته و �يهانــ� از اعضــا% هيئــت 
اجرا�� �ميته ملــ� المپي! هم بودند. 
آن هــا آمــده بودند تا شــاهد فيناليســت 
 شدن �شت� گير قم� �شورمان باشند 
امــا تشــ! �شــت� A بــه وقــت المپي! 
تو�يــو آن رو% ســbه را نشان شــان داد. 
هيچ �دام از ا�ن مســئوالن باخت مقابل 
�شت� گير ارمنستان� و در نها�ت حذف 
نجات� را باور نداشتند. عليرضا دبير هم 
باور نداشــت و در شوe فرو رفت. رئيس 
فدراسيون �شت� �ه از ا�ن حذف آرام و 
قرار نداشت، به قوانين جد�د وزن �ش� 
مســابقات ا�ــراد گرفت: «وزن �شــ� ها 
هميشــه �! روز قبــل از مســابقه انجام 
م� شــد اما در قوانين جد�د وزن �شــ� 
بــه صبح روز مســابقه مو�ول شــده. ا�ن 

بــه ضــرر �شــت� گير اســت، بــدن ا�ثر 
�شت� گيران خال� م� �ند و نم� توانند 
تمام توان خــود را به �ار بگيرند.» محمد 
بنا ســرمرب� تيم مل� �شت� فرنگ� هم 
بــرا% توجيه حذف نجات� بــه ا�ن جمله 
بسنده �رد: «نجات� وزن �م �رد، پس از 
آن با د�تر امير ساسان و مربيان صحبت 
برنم� گشــت.  شــرا�طش  امــا  �رد�ــم 
�! مقــدار هم بد غذا اســت و هر چيز% 
نم� توانــد بخــورد و بدنــش دچــار بهــم 
ر�ختگ� شد. شرمنده مردم شد�م.» اما 
اللوو�چ رئيس جهان� اتحاد�ه �شت� از 
تصميمش دفاع م� �ند: «�شت� گيران 
چند روز مانده به مســابقه شــروع به وزن 
�م �ردن م� �نند تا روز مسابقه سر وزن 

باشــند. ا�ن دقيقا دليل� است �ه باعث 
شده ما قوانين جد�د بگذار�م. حتما قرار 
گرفتن در چارچوب ا�ن قانون �ار راحت� 
نيست و هماهنگ شــدن با ا�ن قانون به 
زمان بيشتر% نياز دارد. ا�ده �ل� پشت 
ا�ن قانون ا�ن اســت �ه ورزشــbاران در 
وزن طبيعــ� خــود بــه ورزش بپردازند و 
رقابت �نند و ا�ن ســالم تر�ن روش برا% 

تمر�ن و مسابقه است.»  
 چگونگ� حذف نجات�

نجاتــ�  عليرضــا  �يلوگــرم  وزن ٦٠  در 
در دور نخســت و در مرحلــه �! هشــتم 
نها�� بــا  آرمن ملbيان  دارنده مدال برنز 
اميدها% جهان از ارمنستان مبارزه �رد 
و مغلوب شــد. حضور نجاتــ� در جدول 

شــانس بســتگ� بــه فيناليســت شــدن 
نما�نده ارمنســتان داشــت �ه البته ا�ن 
اتفــاق رخ نــداد و  آرمــن ملbيــان  در دوم 
مغلــوب نما�نده او�را�ن شــد تا نما�نده 
�شــورمان از جــدول مســابقات حــذف 

شود.
 �شت� چند مدال م� گيرد؟

ورزش  مســئوالن  م� شــود  شــنيده 
�شــورمان حداقــل ٤ مــدال را بــرا% 
�نــار  المپيــ!  در  ا�ــران  �شــت� 
گذاشــته اند �ــه �bــ� از ا�ــن مدال ها 
منتقــد،  �ارشناســان  امــا  طالســت. 
�ســب مدال طال را ســخت م� دانند و 
معتقدند در بهتر�ن حالت �شت� ا�ران 
٤ مــدال م� گيــرد �ه هيچ �دام شــان 
خوش رنگ نيست. �b� از �ارشناسان 
خبره �شــت� م� گو�د: «به طور �ل� و 
در مجموع فرنگ� و آزاد، پيش بين� من 

٢ نقره و ٢ برنز است.»
 ميرزازاده به شانس مجدد رفت

 ١٣٠ وزن  نما�نــده  ميــرزازاده  اميــن 
�يلوگــرم �شــت� فرنگــ� ا�ــران بعد از 
شbســت مقابل لوپز �وبا�� در دور دوم 
رقابت هــا% المپي! شــانس صعــود به 
مرحله بعد% رقابت ها از دســت داد. اما 
با صعــود لوپز به فنيال، او نيز به شــانس 
مجدد رفت و امروز با�د برا% �سب مدال 

برنز در ٢ �شت�  برنده شود.

 ٢ جــودو�ار مــرد اهل گرجســتان به دليــل خروج 
از دهbــده ورزشــbاران بــرا% گشــت و گذار و نقــض 
پروتbل هــا%   �وو�ــد١٩ از باز% هــا% المپي! تو�يو 

اخراج شدند.
 آر% گراســا، رئيــس فدراســيون جهانــ� واليبــال 
از مقامــات ژاپنــ� به دليــل برگزار% منظــم و مطمئن 

رقابت ها% المپي! قدردان� �رد.
 eبو�سور فرانسو% و فر�زر �الر vمبارزه مراد علي 
بر�تانيا�ــ� در وزن ٩١ + �يلوگــرم بو�ــس المپي! با 
جنجال هــا% ز�اد% همراه شــد. مراد عليــv به دليل 
ضربه ها% ســر% �ه به حر�v خود زد، بــا را% داوران 
د�ســbاليفه شــد. او بعد از ا�ن تصميــم داور حاضر به 
تــرe ر�نــگ نبود و اعــالم �رد: «مــن برنده شــده ام و 

ر�نگ را ترe نم� �نم.»
 درخشش �ائلب درسل شــناگر آمر�bا در المپي! 
با ثبت ر�ورد جد�د جهان و �ســب ٥ مدال طال ادامه 
�افت. او پيش تر ٣ طال �سب �رده بود و سپس در ٥٠ 
متــر آزاد و ٤ در ١٠٠متــر هم طال�� شــد تا جا�گز�ن 
فلپس افسانه ا% در آ�نده باشد. با احتساب ٢ طال% او 
در المپي! ر�و، درسل تا�نون ٧ طال% المپي! دارد.

 در رقابــت ٢ تيــم واليبال برز�ل و فرانســه و با ثبت 
زمان ٢ ســاعت و ٣٨ دقيقه برا% ا�ن بــاز%، بار د�گر 

ر�ورد طوالن� تر�ن باز% المپي! شbسته شد. 
 تيــم ٢ نفــره زنان تنيــس جمهور% چ! با �ســب 
مدال طال% المپي! تو�يو، بــرا% اولين بار برا% ا�ن 

�شور  تار�خ ساز شد.
 اما مbئون شناگر زن استراليا�� با �سب با ٤ طال و 
٣ برنز در المپي! تو�يو تبد�ل به اولين ورزشbار تار�خ 

با ٧ مدال در �! المپي! شد. 

حاشيه هاى

رو�ــا% المپي! نيمه تمــام مانــد؛ آن هم با 
از  ا�ــران  ســروقامتان  زودهنــگام  حــذف 
مرحلــه گروهــ� رقابت هــا% تو�يــو ٢٠٢٠. تيمــ� �ه 
آرمانــش صعود به جمــع ٤ تيم برتر المپي! بــود و برا% 
تحقق ا�ن رو�ا، هر چه الزم بود انجام داد؛ از صرف هز�نه 
گرفتــه تا توافق بــا والد�ميــر آلbنو% روس �ه ســابقه ٣ 
حضور متوال� با تيم مل� روســيه در المپي! را داشــت. 
قهرمانــ�  ســbو%  رو%  را  روس هــا  �ــه  مــرد% 
برنــز  �ــ!  �ــه  او  بــود.  بــرده  هــم  المپيــ!(٢٠١٢) 
المپي!(٢٠٠٨ پbن) و �! مقام چهارم� با روس ها در 
المپيــ! ٢٠١٦ ر�و در �ارنامه داشــت، راه ا�ــران را در 
پيــش گرفت تــا هــم چهارمين المپيــ! متوالــ� دنيا% 

ســرمرب� گر% اش را تجربه �نــد و هم ا�ــران را به آرمان 
بــزرگ خود �عنــ� حضور در جمــع ٤ تيم برتــر المپي! 
برساند. اتفاق� �ه البته رخ نداد تا نسل طال�� تيم مل� 
واليبال ا�ران در آخر�ن باز% مرحله گروه� خود در گروه 
A بــا شbســت ٣-٢ مقابل ميزبــان هم صعود بــه مرحله 
�! چهــارم نها�� رقابت ها را از دســت بدهــد؛ هم رو�ا% 
تبيين شــده اش را. واليبال ا�ــران درحال� دومين حضور 
خود در المپي! را تجربه �رد �ه در المپي! ر�و تا مرحله 
�! چهــارم نها�ــ� پيش رفــت و پــس از شbســت مقابل 
ا�تاليا، در رتبه پنجم مشــترe مســابقات قرار گرفت. اما 
بــرد  از  بعــد  ا�ــران  المپيــ!،  دوميــن  در  و  بــار  ا�ــن 
لهســتان(٣-٢) و ونزوئال(٣-صفــر)، ٣ باخــت متوالــ� 

مقابل �انادا(٣-صفــر)، ا�تاليا(٣- �ــ!) و ژاپن(٣-٢) 
�ســب �رد تا با ٦ امتياز در رده پنجم جدول با�ســتد و از 
صعود بازبماند. لهستان(١٣ امتياز)، ا�تاليا(١١ امتياز)، 
ژاپن(٨ امتيــاز) و �انادا(٧ امتياز) گرفتنــد و به ترتيب به 
عنوان تيم ها% اول تا چهارم گروه A راه� دور دوم شدند. 
بعــد از ا�ن باخت محمدرضا داورزن�، رئيس فدراســيون 
ســيدرضا  �ــرد.  عذرخواهــ�  ا�ــران  مــردم  از  واليبــال 
صالح� اميــر%، رئيس �ميته ملــ� المپي! هم حما�ت 
�امل از تيم مل� تا�يد �رد ا�ران قطعا در المپي! پار�س 
رو% ســbو خواهــد رفت. آلbنو هم با گفتــن ا�ن جمله در 
نشســت خبــر% �ــه «خواهــش م� �نم �ــه باز�bنــان را 

مورد غضب قرار ندهيد» محل مصاحبه را ترe �رد.

ناکامی در مسير آرمان بزرگ! باخت به ميزبان و خداحافظ� تيم مل� واليبال ا(ران با المپي$ 

سيگار کشيدن در توکيو 
ممنوع است

تو�يــو  در  �شــيدن  ســيگار 
بــرا%  ســخت  �ار  �ــ! 
ا�ن جــا  سيگار% هاســت. 
در  راحتــ�  بــه  نم� تــوان 
ســيگار  و  زد  قــدم  خيابــان 
ســنگين  جر�مــه  �شــيد. 
سيگار �شيدن، فرد سيگار% 
بــه  تــا  م� �نــد  مجــاب  را 
قانــون تمbيــن �نــد، چرا�ه 
جر�مــه ســيگار �شــيدن در 
�ن (حــدود  ٢هــزار  تو�يــو 

آب  تومــان)  ميليــون   ٢٫٥
م� خــورد. البتــه مbان ها�� 
در ســطح شهر وجود دارد �ه 

سيگار% ها م� توانند در ا�ن 
مbان ها �ه عمدتا سرپوشيده 

هم نيست، سيگار بbشند.

سورپرایز هادى عامل توسط صالحی اميرى
در اتفاقــ� جالب توجــه شــروع رقابت هــا% �شــت� 
فرنگــ� ا�ــران در المپيــ! مصادف شــد با ســالروز 
تولــد هــاد% عامل گزارشــگر توانا و باتجربه �شــت� 
ا�ران. او �ه متولد ١٠ مرداد ١٣٣٤ اســت، در حال� 
�ــه در جا�گاه گزارشــگران المپيb� نشســته بود تا 
رقابت هــا% ا�ران را برا% مردم گزارش �ند، توســط 
د�تر صالح� امير% با �! �ادو% تولد سورپرا�ز شد. 
رئيس �ميته  مل� المپي!  نشــان سينه �ميته مل� 

المپي! ا�ران را به او اهدا �رد.

لباس هاى متفاوت داوران کشتی
 داوران �شت� در باز% ها% المپي! تو�يو لباس 
متفاوتــ� دارند و به جا% �ت و شــلوار مرســوم، 
لباس ورزشــ� م� پوشــند. ابراهيــم امام� داور 
بين الملل� �شت� �ه سابقه قضاوت در المپي! 
ر�و را دارد، در ا�ن خصوص گفت: «ا�ن لباس ها 
فقط مختــص المپي! اســت. �ميتــه برگزار% 
باز% هــا ا�ــن لباس هــا را بــه آن ها م� دهــد اما 
استفاده از آن در اختيار رئيس �ميته داوران آن 

رشته است. استفاده از لباس ها الزام نيست.»

برنامه
امروز

 قا(ق ران�: عل� آقاميرزا��(�ا�اe ١٠٠ متر)؛ ساعت ٥:٥١
 �شت� فرنگ�:   گرا��(٧٧-)،   سارو%(٩٧-)؛ ساعت ٧

 �شت� فرنگ�: ميرزازاده(١٣٠)؛ ساعت ١٣:٤٥
 تيرانداز3: مهيار صداقت(٥٠ متر ٣ وضعيت)؛ ساعت ٧

فردا
 �شت� فرنگ�: محمدرضا گرا��(٦٧-)؛ ساعت ٧
 وزنه بردار3: عل� هاشم�(١٠٩+)؛ ساعت ٩:٢٠
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بازیکن نفت مسجدسليمان از فکرى شکایت کرد
ســرمرب� تيم نفت مسجدســليمان به �ميتــه انضباط� 
فراخوانــده شــد. با توجه به شــ&ا%ت مصطفــ� نائيج پور، 
باز%&ن نفت مسجدســليمان به طرفيــت محمود ف&ر,، 
سرمرب� تيم مبن� بر نشر ا�اذ%ب در �نفرانس مطبوعات� 
پس از د%دار برابر ذوب آهن، �ميته انضباط� و, را جهت 
ادا, توضيحات در جلســه روز شــنبه مورخ ١٦ مردادماه 
دعوت �رد. پيش از ا%ن ســرمرب� نفت مسجدسليمان ٣ 

باز%&ن تيمش را به دليل �م �ار, �نار گذاشته بود.
شکایت پرسپوليس از غالمپور رد شد

فدراســيون فوتبال ش&ا%ت  باشگاه پرســپوليس از بهزاد 
غالمپور را رد �رد. با اعالم �ميته انضباط� فدراســيون 
فوتبــال و بــا پيگير, ها, انجام شــده از ســو, مد%ر%ت و 
تيم حقوق� باشگاه استقالل، ش&ا%ت باشگاه پرسپوليس 
از بهزاد غالمپور، مرب� تيم اســتقالل به دليل خشونت و 
تحر%S جمعيت رد شــد. ش&ا%ت باشــگاه پرسپوليس از 
بهــزاد غالمپور به درب� ٩٥ برم� گــردد؛ جا%� �ه مرب� 
دروازه بانان اســتقالل به ســمت فرشــاد فرجــ�، مدافع 
پرســپوليس رفت و بــا و, درگير شــد. در آن صحنه داور 

مسابقه هر ٢ را با �ارت قرمز جر%مه �رد.
پيشنهاد ٢ تيم ليگ برترى به مربی پرسپوليس

حميــد مطهــر,، مرب� تيــم فوتبــال پرســپوليس �ه در 
ســال ها, گذشــته در �نــار %حي� گل محمــد, فعاليت 
�رده، در حال حاضر با ٢ پيشنهاد از تيم ها, ليگ برتر, 
مواجه شــده اســت. مطهر, فصل گذشته پيشنهاد ليگ 
برتر, داشــت �ه پاســخ منف� داد و قبل از شــروع فصل 
آ%نده هم ٢ تيم ليگ برتر, به مرب� پرسپوليس پيشنهاد 
دادنــد. حاال با%ــد منتظر ماند و د%د �ه مطهــر, در مورد 
فصــل آ%نده چــه تصميم� خواهــد گرفت ولــ� احتمال 
هم&ار, او با پرسپوليس و %حي� گل محمد, ز%اد است.

شکایت ذوب آهن از هافبک استقالل رد شد
�ميته وضعيت فدراسيون فوتبال ش&ا%ت باشگاه ذوب آهن 
از مهــد, مهد, پــور را رد �ــرد. طبــق اعــالم فدراســيون 
فوتبال، �ميته وضعيــت باز%&نان فدراســيون آرا, خود را 
در خصــوص تعداد, از پرونده هــا, مطروحه در ا%ن �ميته 
نسبت به برخ� باشگاه ها, مورد ش&ا%ت اعالم �رد. با توجه 
به ش&ا%ت مهد, مهد, پور از باشگاه ذوب آهن، ا%ن باشگاه 
بــه پرداخــت مبلــغ ٥ميليــارد و ٣١٩ميليــون و ٦٤٩هزار 
ر%ــال بابــت اصل خواســته و پرداخــت مبلــغ ١١٥ميليون 
و ٩٦٨هــزار و ٣٤٨ر%ــال بابــت هز%نــه دادرســ� مح&وم 
شــد. همچنين �ميتــه وضعيت دعــو, خواهان بــه ميزان 
٤٨٠ميليون و ٣٥١هزار ر%ال مردود اعالم �رد. در پرونده 
باشــگاه ذوب آهــن، مهد, مهد, پور و باشــگاه اســتقالل، 
�ميتــه وضعيت با اســتناد بــه مقــررات حا�م بــر موضوع، 
مستندات ابراز, و استدالل ها, فوق، اعالم فسخ قرارداد 
توسط باز%&ن(مهد, مهد, پور) را موجه و مورد تا%يد اعالم 
�رد. دعو, باشــگاه ذوب آهن عليه مهد, مهد, پور مبن� 
بــر مطالبه غرامــت و اعمــال محروميت مردود اعــالم �رد. 
همچنين دعوا, باشــگاه ذوب آهن عليه استقالل مبن� بر 
مطالبه غرامت و اعمال محروميت مــردود اعالم �رد. آرا, 
صادره ظرف مدت ٧ روز از تار%خ ابالغ در �ميته اســتيناف 

فدراسيون فوتبال قابل تجد%دنظرخواه� خواهد بود.

نقش جهان ميزبان فينال جام حذفی شد
جام حذف�(%ــادواره  فينــال  مســابقه  برگــزار,  محــل 
اعــالم   ١٤٠٠-١٣٩٩ فصــل  خرمشــهر)  آزادســاز, 
شــد. بــا توجه بــه بازد%د انجام شــده توســط مســئوالن 
فدراســيون فوتبــال از مجموعــه ورزشــ� امام عل�(ع) 
�رمــان و ارز%ابــ� شــرا%ط ميزبانــ� فينــال جام حذف� 
فصــل ١٤٠٠-١٣٩٩ قطعــا شــرا%ط ميزبانــ� فينال 
جام حذف� در ا%ن ورزشگاه و در تار%خ مقرر مهيا نيست. 
از آنجا �ه ســازمان ليگ به مناسبت بزرگداشت سردار 
دل هــا، شهيدســپهبد قاســم ســليمان� آمادگــ� دارد 
اولين رقابت در پيش و مهم از جمله ســوپرجام را در ا%ن 
ورزشــگاه برگــزار �ند، بد%ه� اســت در صــورت تحقق 
موارد فــوق و تامين شــرا%ط ميزبان� در ا%ن ورزشــگاه، 
ا%ــن امر محقق خواهد شــد. بنابرا%ن فينال جام حذف� 
ساعت ٢٠:٣٠ روز %S شــنبه مورخ ١٧ مرداد ١٤٠٠ 

در ورزشگاه نقش جهان اصفهان برگزار م� شود.

ضيافت قهرمانی پرسپوليسی ها با چاشنی 
استراحت و خداحافظی

اعضا, تيم فوتبال پرســپوليس ظهر د%ــروز در ضيافت 
ناهــار بــه ميزبانــ� باشــگاه شــر�ت �ردند تــا پنجمين 
جشــن  را  برتــر  ليــگ  رقابت هــا,  در  خــود  قهرمانــ� 
بگيرنــد. در ا%ن جلســه هيئت مد%ره باشــگاه از زحمات 
%حيــ� گل محمــد, و اعضــا, �ادر فنــ�، باز%&نــان، 
تــدار�ات و پزشــ&� قدردان� �رد. همچنيــن تعداد, 
از مد%ــران اسپانســر پرســپوليس نيز در ا%ــن دورهم� 
حضور داشــتند اما برخالف جلسه هفته گذشته خبر, 
از در%افــت پــول نبــود. %حيــ� گل محمــد,، ســرمرب� 
سرخ پوشــان نيــز دقا%قــ� بــرا, باز%&نان تيــم صحبت 
�ــرد و ضمن تقد%ر از آن ها خواســت تا در روزها, پيش 
رو فقط اســتراحت �ننــد و خود را برا, فصــل پيش رو 
و ادامــه رقابت هــا, ليگ قهرمانان آســيا آمــاده �نند. 
محمدحســين �نعان� زادگان نيز با تمام هم تيم� ها, 
خود خداحافظ� �رد تا به زود, با ســفر به �شور قطر، 

قرارداد خود با االهل� را ثبت �ند.

مــدت دور, هافبS پرســپوليس پس از انجام عمل جراح� مشــخص شــد. عل� 
شجاع� �ه به دليل مصدوميت �تu، ٢ باز, پا%ان� پرسپوليس در ليگ برتر را از 
دست داد، �تفش را ز%ر نظر اصالن�، جراح� �ه پيش از ا%ن سابقه جراح� برخ� 
باز%&نان مثل �مال �امياب� نيا، ميالد محمد,، پژمان منتظر, و... را دارد عمل 
�رد. پس از انجام ا%ن عمل قرار اســت هافبS پرســپوليس به ش&ل آرتروس&وپ� 
به ترميم و بازســاز, �تu آســيب د%ده خود مشغول شــود اما طبق نظر پزشS به 
احتمال فراوان شــجاع� پس از جراح�، حدود ٢ ماه و نيم تا ٣ ماه با%د مشــغول 
مداوا باشد و پس از آن تمر%ناتش را برا, بازگشت به زمين فوتبال آغاز �ند. به ا%ن 
ترتيب شجاع� نم�  تواند تيمش را در باز, مرحله %S هشتم نها%� ليگ قهرمانان 

آسيا برابر استقالل تاجي&ستان �ه ٢٣ شهر%ور برگزار م� شود، همراه� �ند.

ســياوش %زدان� بعد از باز, ســپاهان در هفته س� ام اعالم �رد �ه از شرا%طش در 
اســتقالل راض� نيست. ا%ن باز%&ن �ه سابقه حضور در سپاهان را دارد روز هشتم 
مرداد به ســمت نيم&ت طال%� پوشــان نرفت. عده ا, معتقدند چون ا%ن باز%&ن از 
تيم اصفهان� پيشــنهاد دارد و احتمال بازگشتش به سپاهان وجود دارد، به سمت 
نيم&ت رقيب نرفت تا حرف و حد%ث� پيش نيا%د. ا%ن مدافع ٢٩ ســاله ٢٣ خرداد 
ســال ١٣٩٨ از ســپاهان به استقالل پيوســت. و, دليل جدا%� اش از سپاهان را 
عدم توافق بر ســر بند انتقال به تيم ها, اروپا%� مطرح �رده بود. او معتقد بود اگر 
پيشــنهاد, از تيم ها, اروپا%� به دستش رســيد، سپاهان رضا%ت نامه اش را صادر 
�ند. اما در آن روز ها مد%ران ســپاهان ا%ن موضوع را نپذ%رفتند. با ا%ن تفاسير با%د 
د%د مدافع فعل� استقالل برا, فصل بيست و%&م ليگ برتر چه تصميم� م� گيرد؟

%زدان� از استقالل جدا م� شود؟هافب� پرسپوليس ليگ قهرمانان را از دست داد

آغاز عمليــات عمران� در +مپ حجاز& 
�در اوج ب� پول

 استقالل در سه راهی زمين، طلب 
استراماچونی و حفظ ستاره ها!

با دستور مد%رعامل استقالل، عمليات عمران� 
آماده ســاز, �مپ حجــاز, اســتارت خورد تا 
باشــگاه اســتقالل از خانه به دوش� نجات پيدا 
�ند. با دستور احمد مدد,، مد%رعامل باشگاه 
اســتقالل، عمليات عمران� برا, آماده ساز, 
�مپ حجاز, به منظور انتقال محل تمر%نات 
اســتقالل به ا%ــن م&ان بــرا, فصل بعــد آغاز 
شــد. %&ــ� از معضالت باشــگاه اســتقالل در 
سال ها, اخير، نداشتن زمين تمر%ن ثابت بود 
�ــه باعث شــد تمر%نات ا%ن تيــم در محل ها, 
مختلــu برگــزار شــود. بــا دســتور مد%رعامل 
باشــگاه اســتقالل، مرتض� �امران� �ه پيش 
از ا%ن مسئوليت ها%� مشابه در ورزشگاه ها, 
مرغوب&ار و مجموعه انقالب داشته، مسئوليت 
مرمــت و تجهيــز ا%ن ورزشــگاه را نيــز بر عهده 
گرفت تــا با آغاز دور جد%د تمر%نات اســتقالل 
برا, فصل آ%نده، ا%ن �مپ پذ%را, آب� پوشان 
باشــد. آب� پوشــان در ا%ن فصل� �ه به تازگ� 
به اتمام رســيده در زمين ها, مختلu از جمله 
ورزشــگاه آزاد,، مجموعه انقالب و تهرانســر 
تمر%ــن �ردند و %&� از مشــ&الت� �ه همواره 
نســبت به آن انتقاد م� �ردند، نداشتن زمين 
تمر%ــن اختصاص� بــود �ه به نظر م� رســد از 
فصــل آ%نــده ا%ن مشــ&ل برطرف شــود. البته 
ا%ــن پــروژه عمرانــ� نيازمنــد هز%نــه و بودجه 
قابل توجه� اســت و برا, خيل� ها ا%ن سوال 
پيش آمده �ه باشگاه استقالل �ه در پرداخت 
مطالبــات باز%&نــان �وتاهــ� �ــرده و بارهــا 
مد%ر%ت باشــگاه بر خال� بودن حســاب تا�يد 
�رده چگونه م� خواهــد بودجه ت&ميل �مپ 
مرحــوم حجــاز, را تاميــن �نــد؟ از طرف� به 
فرض تهيه ا%ن پول ســوال هواداران ا%ن است 
�ــه آ%ــا اولو%ت با%ــد حفــظ باز%&نــان و جذب 
ســتاره برا, تقو%ت تيم باشد %ا ت&ميل �مپ؟ 
حت� برخ� نگران را, دادگاه عال� ورزش در 
پرونده آندره آ استراماچون� و لئاندرو پادوان�، 
ســرمرب� و باز%&ن ســابق اســتقالل هســتند 
 CAS ه پرونده ش&ا%ت شــان از ا%ن باشگاه به�
ارجاع شده و نزد%S صدور را, است. در پاسخ 
به همه ا%ن ســواالت هم همه بــه گز%نه فروش 
مهد, قا%د,، ستاره آب� ها م� رسند و ا%ن در 
حال� است �ه فروش ستاره برا, تامين هز%نه 
خودزن� حساب م� شــود چرا�ه تجربه نشان 
داده نتوانسته جا, ستاره جداشده را پر �نند.

پرســپوليس روز هشــتم مرداد توانســت بــرا, پنجمين 
بــار متوال� جــام قهرمانــ� ليگ برتر را باال, ســر ببرد. 
بعــد از پا%ان ليــگ گمانه زن� هــا, ز%ــاد, در خصوص 
نقل وانتقــاالت پرســپوليس وجــود دارد. تــا ا%ــن لحظه 
شــده  قطعــ�  �نعانــ� زادگان  محمدحســين   uت&ليــ
اســت. ا%ــن باز%&ــن بالفاصلــه بعــد از جشــن قهرمان� 
پرســپوليس، جدا%ــ� اش از ا%ــن تيــم و پيوســتنش بــه 
%&ــ� از تيم ها, قطر, را اعالم �رد. بررســ� ها حا�� 
از آن اســت �ه �مــال �امياب� نيا موافقــت اوليه خود را 
در خصــوص تمد%د قــرارداد به پرســپوليس اعالم �رده 
اســت. احمد نورالله� هم با وجود در%افت پيشــنهاد از 
چند تيم عربــ� به ادامه هم&ار, با سرخ پوشــان تما%ل 
دارد. بــه و%ــژه �ــه و, در ســال منتهــ� بــه جام جهان� 

نم�  خواهد ر%ســS �ند و قصد ندارد جا%گاهش در تيم 
مل� فوتبال را از دســت بدهد. شــماره ٨ پرســپوليس با 
توجه بــه عمل&ــردش، انتظــار پيشــنهاد مالــ� باالتر, 
دارد. با%ــد د%د باشــگاه پرســپوليس م� تواند خواســته 
مالــ� او را بــرآورده �ند. عل� شــجاع� د%گــر باز%&ن� 
اســت �ــه شــا%عات� دربــاره خــروج و, از پرســپوليس 
شــنيده م� شــود. بــا توجــه بــه حضــور وحيد اميــر, و 
ســعيد آقا%�، ا%ن باز%&ن فرصت ز%اد, برا, حضور در 
ميدان نــدارد. از آنجا �ه هنوز قرارداد او با پرســپوليس 
به پا%ان نرســيده، در صورت تما%ل بــرا, جدا%� با%د از 
سرخ پوشان رضا%ت نامه بگيرد. قرارداد مهد, شير, با 
پرســپوليس به پا%ان رسيده اســت. او هنوز در خصوص 
تمد%ــد قــراردادش با باشــگاه صحبت� ن&رده اســت. به 

نظر م� رســد بــا توجه به حضور ســيامS نعمت� و خر%د 
احتمالــ� ٢ مدافــع د%گــر احتمــاال او در تر�يب اصل� 
جا%ــ� نخواهــد داشــت. با%ــد د%ــد در خصــوص ادامــه 
هم&ار, با پرســپوليس چه تصميم� م� گيرد؟ شهر%ار 
مغانلــو به صــورت قرض� از ســانتا�الرا به پرســپوليس 
پيوســته بود. ســپاهان� ها تما%ل دارند و, را به خدمت 
بگيرنــد اما بــرا, انتقال مغانلو به ســپاهان موافقت و, 
از اهميت باال%� برخوردار اســت. او در جواب پيشــنهاد 
ســپاهان� ها چند روز, فرصت خواســته است. هرچند 
طال%� پوشان خيل� به ا%ن انتقال اميدوار نيستند اما در 
صورت موافقت ا%ن باز%&ن برا, پيوســتن به ســپاهان، 
محب� به عنوان بخش� از قرارداد به تيم پرتغال� منتقل 

م� شود.

 �نقل وانتقاالت پرسپوليس پس از قهرمان

پيشنهاد سنگين نورالله� و احتمال جدا%� شير&

دعوت به اخالق مدارى 
در جوالن بداخالقی!

درخواست مجيد& از آب� ها برا& پاسخ ندادن به +ر& پرسپوليس� ها

نيمه نها%ــ�  د%ــدار  آســتانه  در 
تيــم  ســرمرب�  جام حذفــ�، 
اســتقالل از باز%&نــان تيمــش خواســته �ــه 
پاسخ� به �ر, خوان� و صحبت ها, باز%&نان 
پرســپوليس پس از جشــن قهرمان� ليگ برتر 
ندهنــد. در پ� صحبت ها و �ر, خوان� برخ� 
باز%&نــان تيــم فوتبال پرســپوليس در جشــن 
قهرمان� تيم شان در ليگ برتر، فرهاد مجيد,، 
سرمرب� استقالل از شــاگردانش خواسته �ه 
پاسخ� به �ر, خوان�  پرسپوليس� ها ندهند. 
�ــه  �ــرده  تا�يــد  شــاگردانش  بــه  مجيــد, 
باز%&نانش حت� نبا%د پاسخ توهين به او را نيز 
بدهند چرا�ه استقالل درگير باز, نيمه نها%� 
جام حذفــ� مقابــل گل گهــر اســت و تمر�ــز 
باز%&نان با%د برا, ا%ن باز, و قهرمان� باشد و 
تيــم  شــود.  داده  �ر, هــا  پاســخ  نبا%ــد  االن 
اســتقالل چهارشــنبه هفته جــار, در مرحله 
نيمه نها%ــ� جام حذف� در ورزشــگاه آزاد, به 
مصــاف گل گهــر خواهــد رفــت و در صــورت 
پيروز, برا, دومين سال متوال� راه� فينال 
جام حذف� خواهد شد. سال گذشته استقالل 
پــس از دربــ� حذفــ� در نيمه نها%ــ� دچــار 
اختــالف و حاشــيه شــد و فرهــاد مجيــد, از 
سمتش استعفا داد و پس از دخالت و وساطت 

عــده ا, از باز%&نــان و پيش&ســوتان به تمر%ن 
برگشت اما همان حاشيه ها و چند روز تعطيل� 
تمر%ــن �ار خودش را �ــرد و جــام در فينال از 
دست استقالل افتاد. حاال مجيد, �ه باتجربه 
 Sشــده و از آن اتفــاق درس گرفتــه جلــو, %ــ
حاشــيه مشابه را در آســتانه صعود به فينال، با 
منع �ردن شــاگردانش از پاسخ دادن به �ر, 

پرسپوليس� ها گرفته است.
  

درســت  و  حرفــه ا,  مجيــد,  �ار  ا%ن �ــه  در 
بوده شــ&� نيســت اما رو, ســخن بــا اعضا, 
تيــم پرســپوليس و رســانه ملــ� اســت. %حي� 
ســا%ر  و  مطهــر,  دســتيارش  و  گل محمــد, 
مســئوالن باشگاه پرســپوليس �ه بارها تا�يد 
�ــرده بودنــد تمر�زشــان رو, تيم خودشــان 
اســت و د%گران را بــه هوچ� گر, و به ســر� 
�شــيدن در مســائل د%گــر تيم ها متهــم �رده 
بودنــد، ظاهــرا پا%ان فصــل %ادشــان رفت �ه 
اول خودشــان بــه حرفــ� �ــه م� زننــد عمل 
�نند و پا%بند باشند! �ر, ها, سخيu و بعضا 
غيرورزشــ� و خارج از عرف برخــ� از اعضا, 
ا%ن تيم از جمله مهد, شــير, و محمدحسين 
�نعانــ� زادگان بــرا, اســتقالل� ها م� تواند 
پرونده ا, تازه عليــه آن ها در �ميته انضباط� 

و اخالق باز �ند هرچند آرا, جد%د انضباط� 
بــه قدر, عجيــب و دور از واقعيت بود �ه قطعا 
جــا, ت&رار اشــتباه و جنجال را بــه هر مرب� و 
باز%&ــن و داور خطا�ار, م� دهد! تبرئه حامد 
لS منجر به ادامه رفتار غيرورزش� او م� شود 
تا جا%� �ــه ا%ن باز%&ن با �ر%ــم باقر,، مرب� 
خوش اخالق و آرام پرسپوليس درگير م� شود 
و ا%ــن مرب� حت� حاضر نم� شــود در جشــن 
قهرمان� شر�ت �ند. در مورد �نعان� زادگان 
هم داســتان به ش&ل د%گر, ت&رار م� شود. او 
�ه چند, پيش در %S و%د%و, جنجال� الفاظ 

ناشا%ست و توهين آميز, عليه استقالل� ها به 
�ار م� بــرد از �متر%ــن و �وچ&تر%ــن برخورد 
باشــگاه  و  فدراســيون  ســو,  از  انضباطــ� 
فرهنگ�-ورزش� پرسپوليس مصون م� ماند و 
حت� در جشن قهرمان� صاحب تر%بون رسم� 
و سراســر, هم م� شود تا به نوع� دستخوش 
هم گرفته باشــد! هر �جا, دنيا بــا باز%&نان� 
�ــه چنيــن گفتــار و رفتار, داشــته باشــند به 
شــدت برخورد و با جرا%م و محروميت سنگين 
نقره داغ م� شــوند اما �نعان� زادگان توســط 
احمــد,، مجر, و گزارشــگر برنامه تر%بون به 

دســت م� آورد آن هم در حال� �ه سوژه برا, 
مصاحبــه ز%ــاد بــود و م� شــد از امثــال وحيد 
امير,، احمــد نورالله� و مهــد, تراب� برا, 
مصاحبه و پر �ردن �ندا�تور پخش اســتفاده 
�رد تــا حداقل چنين باز%&نــان اخالق مدار, 
الگو, ورزشــ� جوانــان و نوجوانان عالقه مند 
به فوتبال و پرسپوليس باشند. البته برنامه ها, 
ورزش� صداوسيما در چند ماه اخير انتخاب ها 
و اتفاق ها, عجيب� را تجربه �رده �ه انصاف و 
ب� طرف� ز%ر سوال رفته و حت� اخالق مدار, 

هم به حاشيه رانده شده است.

مهاجم تيم مل� ســور%ه برا, شاگردان اس&وچيچ خط ونشــان �شيد. عمر خر%بين، 
ســتاره جنجال� و حاشيه ســاز تيــم مل� ســور%ه �ه بعــد از محروميــت مادام العمر از 
حضور در تيم مل� بخشيده شد و دوباره به اردو اضافه شده، برا, تيم مل� �شورمان 
خط ونشــان �شيد. خر%بين �ه مرد سال ٢٠١٧ آسيا نيز شــد، در مصاحبه با نشر%ه 
الدور, االمارات� گفت: «فرصت خوب� پيش آمده تا در مقدمات� جام جهان� از ا%ران 
انتقــام بگير%م. با �مال احترام به تيم مل� امارات و عراق ول� ما مقابل آن ها مرت&ب 
اشــتباه نم� شــو%م.» و, افزود: «باز, اول ما مقابل ا%ران است و اهميت ز%اد, دارد 
تا شــخصيت تيم مل� سور%ه را به رخ رقبا ب&شــيم. بدون شS هواداران سور, مقيم 
اردن ورزشــگاه قو%ســمه را پر خواهند �رد و از ما در ا%ن رقابت ها حما%ت م� �نند.» 
تيم مل� �شــورمان در مرحله پا%ان� انتخاب� جام جهان� ٢٠٢٢ با تيم ها, ســور%ه، 
عراق، امارات، لبنان و �ره جنوب� رقيب اســت. د%دار اول شــاگردان اســ&وچيچ در 
تار%خ ١١ شهر%ور در ورزشگاه آزاد, مقابل سور%ه است. عمر خر%بين، مهاجم سابق 
الهالل عربســتان چند فصل پيــش در مرحله حذف� ليگ قهرمانان آســيا در ٢ باز, 
رفت و برگشــت الهالل-پرسپوليس، ٥ بار دروازه عليرضا بيرانوند، دروازه بان سابق 
ســرخ ها را بــاز �رد. ا%ــن باز%&ن پــس از برد الهــالل، �ارتون� توهين آميز نســبت به 

عليرضا بيرانوند و عل� دا%� در صفحه ا%نستاگرامش منتشر �رد.

ســازمان ليگ فوتبال ا%ران به ٢ باشــگاه ليگ برتر, در رابطه با اســتفاده ن&ردن از 
چمن مصنوع� در فصل آ%نده تذ�ر داد و در عين حال با درخواســت ٢ باشگاه د%گر 
ليــگ برتــر, �ه اعالم �ــرده بودند قصد دارند چمن ورزشــگاه خــود را به مصنوع� 
تغييــر دهند، مخالفــت �رد. به تازگ� ســازمان ليــگ فوتبال ا%ران تذ�ــرات الزم را 
در قالــب نامه به ٢ باشــگاه مس رفســنجان و نســاج� بــه منظور اســتفاده ن&ردن از 
چمــن مصنوع� در مســابقات ليگ برتر ارائه �رده اســت. همچنين ٢ باشــگاه د%گر 
ليگ برتر, نيز �ه داوطلب شــده و پيشــنهاد �رده بودند تا چمن ورزشگاه خود را به 
چمن مصنوع� تغيير دهند، از ســو, ســازمان ليگ با مخالفت مواجه شــده اند و در 
ا%ــن راســتا ممانعت به عمل آمده اســت. در ا%ن زمينه در حــال حاضر تصميم قطع� 
از ســو, ســازمان ليگ اتخاذ نشــده و ابالغ و صورت جلسه ا, از ســو, هيئت رئيسه 
ســازمان ليگ صادر نشــده و صرفا با وجود مصوبه ا%ن هيئت رئيســه م� تواند در ا%ن 
راســتا برخورد قانون� و مح&م �رد، بنابرا%ن تا�نون در ا%ن رابطه از ســو, مسئوالن 
ســازمان ليگ ا%ســتادگ� به عمل آمده و تذ�ــرات و وعده ها, الزم بــه منظور انجام 
تعامالت داده شــده. با توجه به زمان �م تا آغاز فصل جد%د بعيد است مس و نساج� 
بتوانند ورزشگاه ها, خود را چمن طبيع� ب&ارند و شا%د ناچار شوند در شهر د%گر, 

د%دارها, خانگ� شان را برگزار �نند.

خط  ونشان خریبين براى تيم ملی ایران مخالفت سازمان ليگ با استفاده ۴ باشگاه از چمن  مصنوعیاتفاق روز سوژه روز
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